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Sammanfattning 

Att leva med diabetes kan vara krångligt då det hela tiden krävs planering av aktiviteter, måltider och 

medicinering. Sjukdomen behandlas framförallt med insulin som kan förekomma i pump, sprutor och 

injektionspennor. Det vanligaste sättet att injicera insulin är med pennor, och antalet pennanvändare 

ökar årligen. Insulin har stränga förvaringskrav och är känsligt mot hög värme, starkt ljus, skakningar 

och frysning. De personer som lever i länder där temperaturen över- eller understiger säkert förvarings-

intervall har ett behov av att skydda sin medicin, men också resande till utsatta platser drabbas. Andra 

mediciner och hormon har förvaringskrav inom samma ramar som insulinet och intresse och behov finns 

för en förvaringslösning som kan säkerställa trygg förvaring av läkemedel som används dagligen. För att 

säkerställa en korrekt temperatur i en framtida produkt undersöks teorier inom värmeöverföring och 

kunskaper om isolerande material i kombination med Climators ClimSel™-kylelement.  

Det finns ett flertal konkurrerande lösningar på marknaden, dock har de vissa negativa egenskaper som 

medför att det skulle kunna finnas utrymme för ytterligare produkter om de får tillräckligt bra prestanda. 

Enligt förstudien finns behov av att skydda hormonerna mot både kyla och värme. Produkten utvecklas 

för att tillgodose behovet hos vardagsanvändare av hormoner för att maximera marknadspotentialen.  

En stor del av arbetet koncentreras på temperaturtester där olika kylelement, isoleringsmaterial och 

geometrier testas och utvärderas för att utveckla den optimala systemdesignen. Förvaringslösningens 

detaljdesign utvecklas med olika kreativitetsmetoder med fokus på användbarhet, target cost och optimal 

prestanda. Resultatet påvisar att förvaringslösningens prestanda blir för låg vid en geometri och volym 

som anses acceptabel hos användarna, vilket medför att det finns svårigheter i att uppnå en relevant 

marknadspotential. 

 

Abstract 

Living with diabetes can be difficult due to the required extra planning of activities, meals and medica-

tion. The disease is treated primarily with insulin, which can be delivered by pump, syringes or pens. The 

most common way to inject insulin is by pen, and the number of pen users is increasing annually. Insulin 

has strict storage requirements and is sensitive to heat, strong light, vibrations and freezing. Users in 

countries where the temperature goes above or below the safe storage interval have a need to protect 

their medicine, as well as users travelling to affected places. Other drugs and hormones have storage 

requirements within the same framework as insulin, which means that there is an additional interest and 

need for a storage solution that can ensure safe storage of medicine that is used daily. To ensure the 

correct temperature in a future product, this project will examine theories of heat transfer and knowledge 

of insulating materials in combination with a range of ClimSel™-cooling elements produced by Climator 

Sweden AB. 

There are several competing solutions currently on the market; however, they have some negative char-

acteristics which mean that there could be room for additional products if they have good enough per-

formance. According to the preliminary study there is a demand of a product that protects the hormones 

against both excessive cold as well as heat. The product is developed to meet the needs of everyday users 

of hormones to maximize market potential. 

Most of the work focused on temperature tests involving different cooling elements, insulation materials 

as well as geometries. All which are tested and evaluated to develop the optimal system design. Addition-

ally detailed design is conducted with different creativity methods with focus on usability, target cost and 

performance. The results show that the finalized concepts performance is not high enough at an accepted 

geometry and volume, which means that there are great difficulties in achieving a relevant market pene-

tration. 
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1 Inledning 

Insulin är ett hormon som krävs för att kroppen ska kunna använda det socker som tillförs via maten som 

bränsle. Utan denna möjlighet ökar blodets sockerhalt vilket medför att blodkärl kan skadas med allvarli-

ga följder som stroke och hjärtinfarkt. De som drabbas av sjukdomen diabetes har problem med att 

kroppen producerar för lite eller inget insulin, alternativt att kroppen blivit mindre känslig för hormonet. 

Diabetes är en sjukdom som ökar lavinartat. Under 2011 fanns det i världen uppskattningsvis 366 miljo-

ner diabetiker (Whiting, Guariguata, Weil & Shaw, 2011). 

För att motverka insulinbristen eller okänsligheten hos diabetiker injiceras extra doser av insulin ett flertal 

gånger per dygn. Injiceringen sker med antingen spruta, insulinpump eller insulinpenna, där det senare 

alternativet är vanligast. Då injiceringen sker flera gånger per dygn måste insulinet alltid vara tillgängligt.  

En oöppnad förpackning insulin måste förvaras i en temperatur mellan 2-8  C och en öppnad förpackning 

får inte förvaras i temperaturer över 25-30°C en längre period. I varmare klimat finns en stor risk för 

högre temperaturer. Fel förvaringstemperatur på insulinet leder till förkortad hållbarhet och lägre verk-

ningsgrad, eller i värsta fall till att insulinet blir helt verkningslöst. Sjukdomen diabetes samt hur insulin 

fungerar och ska förvaras tas upp i större detalj i kapitel 2.1 samt 2.2. 

Andra sorters hormoner, exempelvis adrenalin, har liknande förvaringskrav som insulinet och därför kan 

också dessa läkemedel räknas in i studien. I dagsläget finns det flera kylförvaringslösningar på markna-

den, dock verkar det finnas utrymme för en produkt som uppfyller förvaringskrav och hantering på ett 

bättre sätt än dagens produkter.  

1.1 Climator 

Climator Sweden AB startades i Skövde 1979 och har sedan dess arbetat med produktion, utveckling och 

försäljning av ClimSel™, ett energilagrande saltbaserat PCM (Phase Changing Material). Företaget 

erbjuder idag ClimSel™ med en rad olika egenskaper och former anpassade för olika ändamål (Climator 

Sweden AB, 2011a). Climator arbetar bland annat mot läkemedelsföretag och erbjuder kylelement till-

verkade av ClimSel™ för kyltransport av läkemedel (Climator Sweden AB, 2011b). Djupare fakta kring 

ClimSel™ och dess olika former och funktioner återfinns i kapitel 2.6.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en lösning som underlättar mobil kylförvaring av hormonpen-

nor. Målet är att utveckla en produkt som fungerar bättre än dagens lösningar och tilltalar målgruppen ur 

användbarhets-, funktions- och estetiskt perspektiv. Målet är också att kunna presentera en fysisk modell i 

ett så slutgiltigt utförande som möjligt. Under arbetets gång kommer vikt att läggas på att framställa en 

produktionsekonomiskt genomtänkt produkt. 

Målgruppen för projektet är diabetiker i alla åldrar, framförallt personer som befinner sig i situationer där 

temperaturreglerad förvaring är ett problem. Huvudintressenter är Climator Sweden AB, samt de studen-

ter som utför examensarbetet. Övriga intressenter är nuvarande kunder till Climator Sweden AB, andra 

läkemedels- och hjälpmedelsföretag världen över samt Högskolan i Skövde. Företaget som kan komma 

att producera produkten är en annan intressent som kan påverka dess slutgiltiga utformning rent produk-

tionstekniskt. 

Arbetet avgränsas till att enbart innehålla tekniska kyllösningar kring Climators befintliga ClimSel™-

element. Huvudsaklig fokus kommer att ligga på insulinförvaring, dock kan andra hormoner och läkeme-

del med liknande förvaringskrav beaktas. 

Arbetet förväntas resultera i en produkt som når upp till en vidareutvecklad version av nedanstående 

utgångskrav och är färdig för slutgiltig beredning inför produktion. Den slutgiltiga kravspecifikationen 

återfinns i Tabell 3.3. För att målen ska uppnås måste slutprodukten tilltala användarna mer än konkurre-

rande lösningar gör, samt innebära en förbättring i teknisk funktion relativt konkurrenterna.  
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Produkten ska; 

 ha hög produktionsvänlighet vid tillverkning 

 ha låg produktionskostnad 

 vara attraktiv för så många potentiella kunder som möjligt på en global marknad 

 ha högre prestanda än konkurrenternas lösningar, avseende kylförmåga och/eller storlek 

 ha mer genomtänkt funktionalitet och vara lättare att använda än konkurrenternas lösningar 

 vara mobil och lätt att ha med sig 

1.3 Övergripande metod 

Metodiken som används under arbetet är vanlig inom produktutveckling. En förstudie med datainsamling, 

litteraturstudier och problemdefinition inleder projektet och bygger upp en kravspecifikation som ligger 

till grund för konceptutvecklingen som är nästa steg. Arbetssättet baseras på att ett så brett spektra av 

lösningsförslag som möjligt genereras, för att under det fortsatta arbetet sålla bort idéer efter jämförelse 

mot kravspecifikationen. Koncepten blir färre och färre samtidigt som de blir mer detaljerade. Resultat 

jämförs, utvärderas och bearbetas i en iterativ process under hela projektet. I slutskedet förfinas produkten 

ytterligare och omarbetningar sker för att den ska stämma överens med målsättningarna.  

1.4 Rapportuppbyggnad 

Rapporten är uppbyggd av olika huvudkapitel som påbörjas med en kort inledning som beskriver kapitlets 

syfte och mål. I slutet på varje huvudkapitel sammanfattas den viktigaste informationen som framkommit 

under kapitlet och vilka slutsatser som kan dras utifrån denna.  

Kapitel 2 behandlar bakgrundsinformation om diabetes, insulin, andra läkemedel med kylförvaringskrav, 

värmeöverföring och isolering samt Climators ClimSelTM-produkt. Kapitel 3 beskriver konkurrentanalys, 

kontakt med slutanvändare, uppskattning av marknad samt projektets kravspecifikation. Kapitel 4 hante-

rar konceptutvecklingen bestående av tester av ClimSelTM, material och geometrier. Kapitel 5 beskriver 

konceptval och detaljdesign med delar som materialval, design for assembly (DFA), användbarhet, target 

cost och miljöpåverkan. Projektets slutsats beskrivs i kapitel 6 med en efterföljande diskussionsdel i 

kapitel 7. Vidare arbete behandlas i kapitel 8. 
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2 Bakgrund 

För att kunna utveckla en produkt som uppfyller användarens krav på funktionalitet och användbarhet 

måste först bakgrundsinformation om sjukdomen och dess medicinering samt medicinernas förvarings-

krav insamlas. Även information om värmeledning och isoleringsegenskaper av olika material måste 

sammanställas, liksom information om Climators PCM-teknik. Bakgrundskapitlet tar upp alla dessa 

områden och leder vidare till en förstudie där ytterligare information insamlas.  

2.1 Diabetes  

Det finns två huvudtyper av diabetes med spridning över hela jorden. Gemensamt för alla varianter av 

sjukdomen är att de orsakar nedsatt glukostolerans (sockertolerans) och insulinbrist i varierande grad. De 

två vanligaste sorterna är typ 1- och typ 2-diabetes. 

2.1.1 Typ 1-diabetes mellitus 

Typ 1-diabetes, även kallad barn- och ungdomsdiabetes är den dominerande formen av diabetes hos barn. 

Ca 98 % av de drabbade barnen har denna typ av diabetes. Sjukdomen kan även drabba vuxna i alla 

åldrar. Om sjukdomen inte behandlas kan den bli livshotande. Sjukdomen beror på att kroppens insulin-

producerande β-celler slutar producera eget insulin och förstörs genom att de utsätts för en inflammato-

risk reaktion. Orsakerna till denna typ av diabetes är enbart delvis kända, dock anses sjukdomen vara 

ärftlig i viss grad (Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Sjukdomen behandlas, enligt Ludvigsson, Sjöblad, Ört-

qvist och Hanås (2008), genom att insulin tillförs kroppen.  

2.1.2 Typ 2-diabetes mellitus 

Typ 2-diabetes är vanligare hos äldre personer och riskerna för att drabbas av denna diabetestyp anses 

även öka i samband med övervikt (Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Kroppen producerar ofta normala basala 

nivåer av insulin vid denna diagnos, dock är insulinfrisättningsförmågan minskad eller närmast obefintlig. 

Detta medför en nedsatt insulinkänslighet där kroppens insulin inte kan verka med full kraft (Efendic, 

Groop & Östenson, 2002). Behandlig kan ske via kostförändringar (Dahlqvist & Sjöblad, 2008), dock 

används insulin även för att behandla denna typ av diabetes.  

2.1.3 Spridning 

Antal diabetiker i världen uppgår enligt Whiting m.fl. (2011) till uppskattningsvis 366 miljoner år 2011, 

vilket motsvarar ungefär 8,3 % av jordens befolkning. Av dessa står typ 1-diabetes endast för 5-15 % 

(International Diabetes Federation, 2003). I Sverige återfinns ca 50 000 drabbade av dessa (Svenska 

Diabetesförbundet, 2006a).  

Den procentuella andelen diabetessjuka, land för land, visas i Figur 2.1. Whiting m.fl. (2011) förutspår att 

siffran för det totala antalet diabetiker väntas öka till hela 552 miljoner människor år 2030, framförallt 

består den stora ökningen av insjuknande i typ 2-diabetes. Att antalet ökar beror framförallt på ökad 

livslängd generellt, ändrade levnadsvillkor, ökad fetma, stillasittande liv, men också på ökad effektivitet i 

behandling av sjukdomen som i sin tur leder till att åldern hos de drabbade stiger samtidigt som dödsfall 

minskar (Shaw, Sicree & Zimme, 2010).   
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Figur 2.1. Procentuell andel av befolkningen som är drabbad av diabetes 2011 (International Diabetes 
Federation, 2011) 

Huvudsakligen på grund av sina höga invånarantal har Indien flest diabetiker i världen, tätt följt av Kina, 

men dessa bägge länder presenterar tillsammans med USA även de högsta procentuella siffrorna för 

ökningen av antal sjuka under de senaste 20 åren (1990-2010). Tilläggas kan att diabetes är vanligare i 

utvecklingsländer och oetablerade områden än industriländer och urbana områden (Shaw m.fl., 2010).  

Mer än 50 % av alla diabetessjuka bor i Asien (RNCOS E-services Pvt. Ltd., 2009). 

2.1.4 Att leva med diabetes 

Många anser att det går att leva ett normalt liv med diabetes, men i själva verket finns det anledning att 

reflektera över detta då det frekvent förekommer avvikande åsikter bland drabbade. Kontakter och obser-

vationer inom diabetesområdet antyder att problem finns. Många drabbade anser att sjukdomen och 

framförallt behandlingen är jobbig och begränsande, dels när det gäller planering av aktiviteter och resor, 

men också ur social synvinkel. En diabetessjuk människa kräver regelbundet insulinintag, ofta i form av 

relativt skrymmande sprutor, och det ”offentliga” intaget kan kännas kränkande. Alla vill inte skylta med 

sin sjukdom och att på ett smidigt sätt hantera och injicera insulin på allmän plats kan vara svårt. Att 

sticka ut från den stora massan är generellt inget som eftersträvas.  

Svårigheter kring förvaring och funktion hos läkemedel och utrustning uppstår ofta då yttre begränsningar 

spelar in. Det rör sig om kritiska temperaturer, antingen om den drabbade bor och lever i ett land där 

skadlig exponering är ett faktum året om, eller för andra, på resor eller utflykter. Värme liksom kyla kan 

ge skada och våldsam hantering (stötar, brytskador) av medicinen kan spela in i hållbarheten och därmed 

säkerheten. Problem med funktionen av utrustning såsom blodsockermätare och teststickor kan förekom-

ma, men framförallt riskerar medicinen att förstöras. Tuija Niemi på Finska Diabetsförbundet berättar 

(Finska Diabetesförbundet, 2011): 

– Insulinet och blodsockermätaren är extra utsatta när det är mycket kallt ute. I hand-

väskan kan insulinet frysa på tio minuter när man väntar på bussen, varnar Tuija Niemi. 

Genom att förbättra redskap och hjälpmedel kan vardagen göras smidigare för många, världen runt. Att 

passa in och må bra är för människan viktigt och bidrar till ökad livskvalitet. Enligt Kohen, Burgess, 

Catalán och Lant (1998) hänger en upplevd minskad livskvalitet ihop med ökat antal depressioner och 

ångest. En mer fördjupad användarundersökning återfinns i kapitel 3.2. 

2.2 Insulin 

Insulinets uppgift i kroppen består bland annat av att signalera till kroppens muskel- och fettceller att de 

ska uppta socker från blodet (Lönnroth & Smith, 2008). Om detta inte sker i tillräcklig utsträckning höjs 
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blodsockerhalten (hyperglykemi), vilket kan leda till att blodkärl skadas som i sin tur kan leda till stroke, 

hjärtinfarkter ögon- eller njurskador (Vårdguiden, 2011).  

Doseringsgraden av insulinet beror på uppmätta värden på blodsockerhalten hos patienten (Ludvigsson 

m.fl., 2008). Doseringen mäts i Sverige i Enheter, E, och internationellt används IU (International Units), 

där det går 100 E eller IU på 1 ml insulin. Diabetiker använder oftast mellan 2 och 110 E/dygn, vilket 

motsvarar 0,02-1,1 ml/dygn. Extremt insulinresistenta typ 2-diabetiker kan dock ha en ännu högre dygns-

förbrukning (Diabetesmottagningen KSS, 2012). 

Det finns ett flertal olika typer av insulin som används i kombination för att styra blodsockernivåerna;  

 Basinsulin - långverkande insulin som ofta tas en gång om dygnet, vanligtvis till natten. Exem-

pel på långverkande insulin är Levemir och Lantus, där Lantus är det mest sålda insulinet i värl-

den (IMS Health Incorporated, 2010). 

 Basinsulin - medellångverkande insulin som ofta tas en gång om dygnet, vanligtvis till natten. 

Exempel på medellångverkande insulin är Humulin NPH, Insulatard och Insuman Basal. 

 Måltidsinsulin - snabbverkande insulin som ska tas 30 minuter innan en måltid. Exempel på 

snabbverkande insulin är Humulin Regular, Insuman Rapid och Actrapid. 

 Måltidsinsulin - direktverkande insulin som ska tas direkt till maten eller 15-20 minuter innan. 

Exempel på direktverkande insulin är Humalog, NovoRapid och Apidra.  

 Blandinsulin - olika kombinationer av direktverkande och medellångverkande insulin. Innan in-

jektion måste de olika substanserna blandas väl. Dessa tas oftast två gånger/dygn till måltid, och 

ersätter då basinsulinet och måltidsinsulinet. Denna typ passar ofta bra till typ 2-patienter. Ex-

empel på blandinsulin är NovoMix, Humalog Mix, Humulin Mix och Insuman Comb 25. 

2.2.1 Sprutor och pumpar 

Det finns tre olika sätt att injicera insulin; insulinspruta, insulinpump och insulinpenna (Ludvigsson m.fl., 

2008). Insulinsprutor (Figur 2.2) används mycket sällan i Sverige och har i allt större utsträckning ersatts 

av insulinpennor. Det förekommer att de fortfarande användas som reservinsulin för de som använder 

insulinpump (Ludvigsson m.fl., 2008). Utomlands är de dock fortfarande vanliga i USA och i utveck-

lingsländer då de medför en lägre kostnad än andra injektionssätt (RNCOS E-services Pvt. Ltd., 2009). 

 

Figur 2.2. Insulinspruta. 

Insulinpumpen (Figur 2.3) introducerades i slutet på 80-talet och används av ca 3000 patienter i Sverige, 

vilket utgör 6 % av de med typ 1-diabetes. Insulinpumpen använder sig av en reservoar som rymmer 1,8, 

2,0 eller 3,0 ml insulin. Reservoaren fylls på manuellt genom att insulin överförs från en 3 eller 10 ml 

ampull med hjälp av en spruta. Pumpen doserar kontinuerligt insulin till kroppen via en kateter med nål, 

vilken byts var tredje dag (Novo Nordisk, 2007a).  

 

Figur 2.3. Exempel på en insulinpump. 
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En av fördelarna med insulinpump är att den ger en kontinuerlig dosering av direkt- eller snabbverkande 

insulin, t.ex. Actrapid, Humalog, Insuman Infusat och NovoRapid (Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, 

2012; Diabetesmottagningen KSS, 2012). Den kontinuerliga doseringen motverkar större blodsockervari-

ationer som kan uppstå vid injicering av basinsulin med pennor och sprutor. Dock måste användaren själv 

programmera pumpen att ge ökade eller minskade insulindoser vid måltider och andra blodsockernivåpå-

verkande aktiviteter. 

Vid pumpbehandling ökar risken för ketoner (nedbrytningsprodukt av fettsyror) som leder till ketacidos 

(syraförgiftning). Även risken för hudinfektioner ökar och det kan även förekomma klåda och obehag 

(Novo Nordisk, 2007b; Driessen, Cobelens & Ligthelm, 1999). Då det föreligger större risk för avbrott i 

insulintillförseln jämfört med andra injektionssätt måste användaren med täta intervall kontrollera blodets 

P- och U-glukos samt U-ketonsvärden. Pumpanvändare måste alltid bära med sig reservinsulin i någon 

form om pumpen skulle sluta fungera (Diabetesmottagningen KSS, 2012).  

2.2.2 Pennor 

Insulinpennor (Figur 2.4) finns både som förfyllda engångspennor som kasseras när de är slut, samt som 

påfyllningsbara pennor som laddas med 3 ml glasampuller. Fördelar med insulinpennor jämfört med 

sprutor är t.ex. dess portabilitet, högre sociala acceptans och dess flexibilitet (Downie, Mackenzie, & 

Williams, 1999). Insulinpennor används i mycket stor utsträckning bland diabetessjuka barn och ungdo-

mar i Sverige (Ludvigsson, et al, 2008). Insulinpennor är i större delen av världen det vanligaste sättet att 

injicera insulin på. År 2006 stod insulinpennor för 56 % av allt injicerat insulin och denna siffra ökar 

varje år. I USA och Indien injiceras endast 14 respektive <10 % av insulinet med penna, medan den 

andelen i Europa ligger på 86 % och i Japan på hela 94 % (RNCOS E-services Pvt. Ltd., 2009). 

 

Figur 2.4. Insulinpenna Eli Lilly Humapen Memoir, med digital minnesdisplay. 

Det finns fyra större tillverkare av insulinpennor; Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis samt Rubin 

Medical/Owen Munford. De flesta pennor har liknande utseende, med vissa skillnader i längd och diame-

ter (Figur 2.5). De undersökta pennorna (Bilaga 1) har varierande längd mellan 145-175 mm. Diametern 

varierar mellan 15,5-22 mm. Vissa pennor, t.ex. Humapen Memoir (Figur 2.4) och Novopen Echo är 

elektroniska och lagrar tidpunkten sedan förra injektionen. Dessa pennor tål inte vatten. Den mest använ-

da förfyllda pennan i världen är Novo Nordisks FlexPen som används dagligen av mer än 3 miljoner 

diabetiker (Novo Nordisk, 2009). 

 

Figur 2.5. Insulinpennor från olika tillverkare (Insulinpens, 2012) Notera att pennorna trots framställ-

ningen i figuren har olika storlek i förhållande till varandra (Bilaga 1). 
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InnoLet från Novo Nordisk skiljer sig markant i utseende från de flesta andra pennor (Figur 2.6). Funk-

tionen är densamma, dock sitter vridreglaget för dosstorleken på framsidan och är tydligare än på andra 

pennor. InnoLet är 117 mm lång och har en bredd på 38-55 mm, samt ett djup på 16-29 mm. Det finns 

även andra pennor med inbyggd blodsockermätare, t.ex. InDuo och Innovo, dessa har en rektangulär form 

liknande InnoLet. 

 

Figur 2.6 InnoLet från Novo Nordisk. 

2.2.3 Ampuller och flaskor 

De insulinpennor som är påfyllningsbara laddas med 3 ml ampuller (Tabell 2.1). Dessa finns i olika typer 

beroende på vilket märke som används. Novo Nordisk Penfill har en topp av plast. Eli Lilly och Sanofi-

Aventis ampuller är kortare och har en marginellt större diameter. 

Tabell 2.1. 3 ml ampuller av olika typer. 
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Insulin kan även levereras i glasflaskor. Dessa flaskor används av diabetiker som använder sprutor eller 

insulinpumpar. Enligt förundersökningen finns flaskorna i fem olika utföranden, vilka är delvis märkesbe-

roende. I Sverige används enbart 10 ml flaskor, dock förekommer även 5 ml flaskor i t.ex. Frankrike 

(Diabetesmottagningen KSS, 2012). Flaskorna har en diameter mellan 20-23 mm och en höjd på 57-75 

mm. 

2.2.4 Förvaring och hållbarhet 

En oöppnad insulinampull kan ha en hållbarhet på flera år, exempelvis har Insulatard FlexPen en hållbar-

hetstid på 30 månader (Novo Nordisk Scandinavia AB, 2012). En öppnad ampull ska dock användas 

inom 4-6 veckor enligt de rekommendationer som tillämpas i Sverige.  

Insulin ska förvaras mörkt och får inte utsättas för direkt värme, solljus eller kraftiga stötar. Det ska också 

förvaras frostfritt i en temperatur mellan +2 och +8°C (Ludvigsson m.fl., 2008). Om det inte är möjligt 

med förvaring mellan +2 och +8°C är det acceptabelt att förvara insulinet i rumstemperatur (20-25°C) i 

högst 4 veckor. Om insulinet under en kortare tid förvarats över 8°C hjälper det inte att kyla ner det igen, 

utan det räknas som om insulinet har börjat användas och får då sin hållbarhetstid kraftigt sänkt till 4-6 

veckor enligt Novo Nordisk Scandinavia AB (2012).  

Frysning medför att insulinet blir helt verkningslöst, medan en uppvärmning startar nedbrytningen av 

hormonet och verkan avtar (Downie m.fl., 1999). Nedbrytningen kan innebära att patienten behöver öka 

sin dos för att säkerställa att korrekt mängd hormon injiceras (Novo Nordisk Scandinavia AB, 2012; 

Diabetesmottagningen KSS, 2012). 

Enligt Läkemedelsindustriföreningens Service AB (2010) ska öppnat insulin inte förvaras i kylskåp. 

Delvis eftersom det blir mindre obehagligt att injicera samt för att säkerställa en korrekt blandning innan 

injicering (vid användning av blandinsulin), då blandbarheten ökar med temperaturen. Tabell 2.2 listar 

exakta värden på förvaringstid och förvaringstemperatur enligt produkternas bipacksedlar. 

Tabell 2.2. Förvaringstemperaturer och förvaringstid för insulin. 

Produkt Förvaringstempera-
tur oöppnad 

Förvaringstemperatur 
öppnad (används) 

Lagringstid 
oöppnad 

Lagringstid 
öppnad 

Actrapid Penfill 2-8°C 30°C ? 6 veckor 

Apidra 2-8°C 25°C ? 4 veckor 

Humalog  2-8°C 15-30°C 23-24 månader 
(ev. mer) 

4 veckor 

Humalog  

(injektionsflaska) 

2-8°C 2-30°C ? 4 veckor 

Humulin 2-8°C 30°C ? 4 veckor 

Insulatard 2-8°C 30°C 30 månader 6 veckor 

Insuman Basal 2-8°C 25°C ? 4 veckor 

Insuman Comb 25 2-8°C 25°C ? 4 veckor 

Insuman Infusat 2-8°C ? ? 2 veckor i pump 

Insuman Rapid 2-8°C 25°C ? 4 veckor 

Lantus 2-8°C 25°C 24 månader 4 veckor 

Levemir 2-8°C 30°C ? 6 veckor 

NovoMix 2-8°C 30°C ? 4 veckor 

NovoRapid 2-8°C 30°C ? 4 veckor 

 

Ovanstående insulinsorter är de som finns tillgängliga på den svenska marknaden. De tre tillverkare som 

förser den svenska marknaden med insulin är också de tre enda aktörerna på USAs marknad (Grajower, 

Fraser, Holcombe, Daugherty, Harris, De Felippis, Santiago & Clark, 2003). Värdena i Tabell 2.2 bör 

kunna appliceras på eventuella andra sorters insulin som distribueras och används i andra länder, då de 
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tabellerade värdena tyder på att olika märken och olika sorters insulin generellt sett kan förvaras i samma 

temperaturintervall. 

2.3 Andra läkemedel 

Även andra typer av hormon och mediciner som används för till exempel fertilitetsfrämjande åtgärder, 

som motmedel vid allergichocker och tillväxthormon har temperaturkrav vid förvaring. Det rör sig om 

både injektionssprutor, tabletter och salvor. Glucagon används av diabetiker som upplever akut lågt 

blodsocker och tas ofta med på resor som extra säkerhet.  Glucagon och några av de andra läkemedel som 

kräver kylförvaring samt dess förvaringstemperatur har sammanställts i Tabell 2.3. De flesta av dessa 

mediciner har liknande förvaringskrav som insulin, med en maximal temperatur på 25-30°C (Dey Phar-

ma, L.P., 2010a; Pharma, L.P., 2010b; Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 2010; Pfizer AB, 

2012), men de som kräver lägre temperaturer förekommer också (Läkemedelsindustriföreningens Service 

AB, 2010; Abbott Laboratories, 2011; Pfizer AB, 2012). Användarna av läkemedlen nedan kräver oftast 

inte samma tillgänglighet och frekventa dagliga medicinering som insulinanvändare. 

Tabell 2.3. Temperaturintervall och hållbarhet för ett urval läkemedel som kräver kylförvaring. 

Produkt Förvaringstempera-
tur oöppnad 

Förvaringstemperatur 
öppnad (används) 

Lagringstid 
oöppnad 

Lagringstid 
öppnad 

Glucagon 2-8°C 25°C 18 månader Ej tillämpligt 

Daktacort (kräm) 2-8°C 2-8°C ? ? 

EpiPen (Epinefrin) 15-30°C 15-30°C ? Ej tillämpligt 

Florinef (tablett) 2-8°C 2-8°C 2 år 2 år 

Humira 2-8°C 2-8°C ? Ej tillämpligt 

Pregnyl 2-15°C 2-15°C ? Ej tillämpligt 

Menopur 2-25°C 2-25°C ? Ej tillämpligt 

Gonal f 2-25°C ?-25°C ? Ej tillämpligt 

Puregon 2-8°C 25°C ? 12 veckor (25°C) 

Genoropin  

(färdigblandad) 

2-8°C 2-8°C 4 veckor 4 veckor 

Genoropin  

(engångsspruta) 

2-25°C 2-25°C 6 månader Ej tillämpligt 

Norditropin 
NordiFlex 

2-8°C 2-25°C ? 4 veckor (2-8°C) 
3 veckor (25°C) 

Xyloproct (salva) 2-8°C 2-25°C 2 år 2 månader 

Xyloproct  

(suppositorium) 

2-8°C 2-25°C 30 månader 2 månader 

 

2.4 Övriga användningsområden 

Blodsockermätare (glukosmätare) är mycket viktiga för diabetiker och måste förvaras inom rätt tempera-

turintervall då de fungerar sämre och inte går att avläsa om dess temperatur blir för låg eller för hög. 

Allmänt gäller att inga blodsockermätare fungerar i minusgrader, då mätarna arbetar med tillsatta enzy-

mer som får blodet att oxidera. Vid minusgrader slutar enzymerna att arbeta (Lindberg, 2008). 

Enligt Västra Götalandsregionen (2008), Lindberg, (2008) och Roche Diagnostics Scandinavia AB 

(2010abc) ska glukosmätare samt dess teststickor förvaras i temperaturintervall enligt Tabell 2.4. De får 

inte heller förvaras i fuktig miljö. En intressant motsägelsefull observation är att vissa mätstickor inte får 

förvaras över 30°C, men acceptabelt mättemperaturområde kan ändå ligga över denna temperatur. Värt 

att nämna är också att verktygen ej tappar noggrannhet utan fungerar korrekt igen då temperaturen har 

återställts inom specificerat intervall. 

 



 
Kapitel 2 - Bakgrund 
  

 

 
 
Louise Hay & Rickard Larsson 10                     Designingenjörsprogrammet 

 

Tabell 2.4. Temperaturintervall för förvaring av glukosmätare och teststickor. 

Produkt Mättemperatur-
område 

Mätstickor Förvaringstemperatur 
mätstickor 

Abbott Precision Xceed 15-40°C Precision Xtra Plus 4-30°C 

  Precision Xtra Betaketon 4-30°C 

Abbott Freestyle Lite 4-40°C Freestyle Lite 4-30°C 

Accu-Chek® Aviva Nano 6-44°C Accu-Chek Aviva 2-32°C  

Accu-Chek® Compact Plus 10-40°C Accu-Chek Aviva 2-30°C 

Accu-Chek® Mobile System 10-40°C Accu-Chek Aviva 2-30°C 

HemoCue Monitor  HemoCue kuvetter 15-30°C 

Life-Scan OneTouch 6-44°C OneTouch Ultra Blue  

Medtrust Wellion Linus 10-40°C Wellion Linus 8-30°C 

Meditech Systems SensoCard Plus 10-40°C SensoCard 8-30°C 

Menarini GlucoMen LX 5-45°C GlucoMen LX Sensor 4-30°C 

Tamro Dana Diabecare 8-30°C Inbyggd 8-30°C 

 

2.5 Värmeöverföring och isolering 

För att tillverka en produkt som tillfredsställer kylförvaring med utgångspunkt i Climators teknik krävs ett 

kylelement, ClimSel™, ett förvaringsutrymme för produkterna som ska skyddas och någon form av 

effektiv isolering som säkerställer att temperaturen hålls under utsatt tid. Som grund till fortsatt utveck-

ling av produkten krävs kunskap om värmeöverföring samt isolerande material.  

Värmeöverföring är termisk energi i rörelse på grund av en temperaturskillnad mellan olika materia eller 

objekt. Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt: konduktion (värmeledning), konvektion (värmebortför-

sel i vätska eller gas) och värmestrålning (Bergman, Lavine, Incropera & DeWitt, 2011). 

Konduktion (värmeledning) sker när det finns temperaturskillnader mellan olika delar av ett stationärt 

medium bestående av en gas, fluid eller solid. Konduktionen sker alltid från ett varmare medium till ett 

kallare. Konduktionens hastighet genom ett medium beror på mediets geometri och ytarea, tjocklek, 

material och temperaturskillnad mellan mediets båda sidor.  

Konduktionshastigheten (effekt)   
     har enheten Watt [W] och fås enligt Ekvation 1.1, där λ är propor-

tionalitetskonstanten för materialets värmeledningsförmåga (dess konduktivitet) och    är en absolut 

temperaturskillnad mellan mediets båda sidor (Çengel, Turner & Cimbala, 2008). Materialets tjocklek 

betecknas t. Enligt Ekvation 1.1 ger en yta med mindre area (A) ett lägre värde på   
    , och alltså en 

lägre konduktionshastighet vilket är positivt vid skydd mot värmeöverföring. 

  
     

    

 
                   

Konvektion sker när det finns en temperaturskillnad mellan en yta och en fluid i rörelse, t.ex. gas eller 

vätska. Värmestrålning i sin tur sker via elektromagnetiska vågor, när till exempel två ytor utan direkt 

kontakt har olika temperatur (Bergman m.fl., 2011). 

För att förhindra värmeöverföring används isoleringsmaterial – material med dåliga värmeledningsegen-

skaper. Ju lägre värde på konduktiviteten λ, desto bättre isoleringsmaterial, förutsatt att konvektion inte 

sker. Konduktiviteten λ anges i W/m·K. 

2.5.1  Isolerande material 

På marknaden finns ett flertal olika isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga. Som utgångspunkt 

för vidare undersökning används Armaflex cellgummiisolering, ett lättillgängligt material på den svenska 
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marknaden med en värmeledningsförmåga på λ = 0,033 W/m·K. För att ta del av material med liknande 

eller bättre egenskaper används materialvalsprogrammet CES EduPack 7.01. Armaflex finns inte med i 

programmet vilket gör jämförelser svårare, speciellt prismässigt då prisuppskattningarna i programvaran 

är baserade på direktinköp i stora volymer från huvudproducenter av produkterna. Priset på Armaflex är 

fastställt via beräkningar av produktens densitet, vilket medför att siffrorna är markant högre än liknande 

material i programvaran.  

Silica Aerogel har extremt bra isoleringsförmåga (Wei, Liu, Zhang, Yu & Du, 2010). Något pris på Silica 

Aerogel i bearbetningsbar form har inte kunnat lokaliseras. Aerogel i form av Cabot Thermal Wrap har 

dock uppmärksammats men är dyrt i förhållande till andra material på marknaden och har inte samma 

överlägsna isoleringsförmåga som ren Aerogel (Aerogel Technologies, LLC, 2012).  

2.6 ClimSel™ PCM (Phase Change Material) 

Climator Sweden AB tillverkar och säljer kylelementet ClimSel™, ett saltbaserat PCM (Phase Change 

Material). ClimSel™ är det PCM som genomgående kommer att användas som kylelement genom 

projektet. I nuläget används ClimSel™ till bland annat temperaturreglering i byggnader, transport av 

temperaturkänsliga varor (exempelvis läkemedel) och för personlig utrustning såsom kylvästar (Climator 

Sweden AB, 2012).  

Ett PCM verkar genom latent värmelagring, vilket innebär att ett material avger eller tar upp energi 

genom fasändring. Som ett exempel på ett fast-flytande PCM kan vatten nämnas. Vatten har sin smält-

punkt vid 0°C och fryser vid -4°C, vilket innebär att dess fasändring sker mellan dessa två temperaturer. 

Mycket energi krävs till fasändringen och temperaturen kommer att hållas stabil fram till dess att all 

vätska har kristalliserats (vid nedkylning) eller alla kristaller har blivit vätska (vid upphettning). Hur lång 

tid en fasändring tar beror på den omgivande temperaturen. Ju högre omgivande temperatur desto mer 

energi tillförs reaktionen och fasändringen från fast till flytande form går fortare. Omvänt gäller att en låg 

omgivande temperatur påskyndar kristallisering av vätska (Ashby, Shercliff & Cebon, 2010). Ett exempel 

på fasomvandling hos vatten återfinns i Figur 2.7, märk väl de klassiska klackarna i kurvan då fasänd-

ringen sker. Tiden det tar för vattnet eller motsvarande PCM att nå upp till den första platån där fasom-

vandlingen sker förlängs ju lägre utgångstemperaturen är.  Mängden vatten eller PCM som ska omvandlas 

påverkar platåns längd (Serway & Jewett, 2004). 

 

Figur 2.7. Graf över fasändringar hos vatten.  

Ett effektivt PCM kan lagra mellan 5 till 14 gånger mer värme än exempelvis vatten eller sten, och 

temperaturen kan därför hållas stabil inom ett valt område längre jämfört mot många andra material 

(Sharma, Tyagi, Chen & Buddhi, 2009).  

ClimSel™ (Figur 2.8) finns i ett flertal olika utföranden och storlekar. Gemensamt är dess funktion och 

uppbyggnad. ClimSel™ är vakuumförpackade i en film bestående av plast och aluminium (Climator 

                                                           
1 CES EduPack 7.0 [Datorprogram för materialval] Cambridge: Granta Design Limited 
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Sweden AB, 2012). Dess något bräckliga förpackning behöver skyddas från exempelvis vassa kanter eller 

repor, och idag integreras ClimSel™ i produkter eller skyddas av en yttre förpackning. ClimSel™ tillver-

kas för närvarande i 70, 80 ,115 samt 150 mm bredd, b. Det är möjligt att tillverka kylelement i variabla 

längder, l, där den nedre gränsen sätts av l=b·1,3 och den övre där elementens hanterbarhet blir lidande. 

ClimSel™ är inte miljöfarligt men måste återvinnas enligt den lokala kommunens föreskrifter. Produkten 

har i praktiken obegränsad hållbarhet om dess inkapsling är intakt och det inte utsätts för temperaturer 

över dess specificerade maxvärde (Tabell 2.5). Om maxtemperaturen överskrids under en längre tid 

innebär det att kylelementet får permanent försämrad energilagringsförmåga. 

         

 

 

    b 

 

 

 

Figur 2.8. ClimSel™ kylelement 

ClimSel™ finns i olika sammansättningar och med smältpunkt mellan -21°C och +70°C (Tabell 2.5). Att 

välja rätt PCM grundas i vilken temperatur som eftersträvas. Då energin absorberas i just fasändringen 

gäller det att välja ett element som matchar den temperatur som begärs (Climator Sweden AB, 2012).  

Exempel: En kylväska ska hålla 6-8°C. Ett ClimSel™ med smältpunkt på 7°C (C7) används. Kylelemen-

tet måste vara 7°C eller kallare då det tillförs väskan och kommer att absorbera energi när fasändringen 

sker vid 7°C. På detta sätt hålls temperaturen stabil till dess att alla kristaller övergått till flytande form. 

Ett C7-element är alltså att föredra i den här situationen. 

Tabell 2.5. ClimSel™-modeller och dess olika smältpunkter. 

Modellbeteckning Smältpunkt Maxtemperatur Notering 

C-21 -21°C 35°C  

C-18 -18°C 35°C  

C7 7°C / 2,5°C 35°C 7°C  (vid smältning), 2,5°C (vid frysning) 

C10 10,5°C / 5,5°C 35°C 10,5°C  (vid smältning)  5,5°C (vid frysning) 

C21 21°C 35°C  

C24 24°C 40°C  

C28 28°C 45°C  

C32 32°C 45°C  

C48 48°C 65°C  

C58 58°C 70°C  

C70 70°C 85°C  

2.7 Climators och ClimSel™s grafiska profil 

Den grafiska profilering som Climator Sweden AB använder sig av idag är stilren och enkel. Ingen stor 

vikt har lagts på marknadskommunikation då behovet har varit lågt och de riktlinjer som finns är få. På 

hemsidan används typsnittet Verdana och företagets logotyp skiftat i blått och gulorange. På trycksaker 

används ibland det blå utseendet, men oftast en gråskala av grafiken. Helsvart används på de produkter 

och platser där återförsäljarens logotyp ska stå i centrum, Figur 2.9.   
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Climator har önskemål om att i huvudsak varumärket ClimSel™ ska genomsyra en framtida kylförva-

ringsprodukt, men det ska även finnas utrymme för en återförsäljare att sätta sin egen prägel på den. 

Tidigare har ClimSel™ Inside använts vid liknande tillfällen. 

 

Figur 2.9. Logotyper från Climator och ClimSel™. 

2.8 Sammanfattning av bakgrund 

Sjukdomen diabetes är spridd över hela jorden men uppskattningsvis är det endast 6% av alla drabbade 

som vårdas kontrollerat och följer upp sitt sjukdomstillstånd. Att leva med diabetes kan vara krångligt då 

det hela tiden krävs planering av aktiviteter, måltider och medicinering. Sjukdomen behandlas framförallt 

med insulin som kan förekomma i pump, sprutor och injektionspennor. Det vanligaste sättet att injicera 

insulin är med pennor, och antalet pennanvändare ökar årligen. Den vanligaste pennan är i nuläget Novo 

Nordisk FlexPen. 

Insulin har stränga förvaringskrav och är mycket känsligt mot hög värme, starkt ljus, skakningar och 

frysning. De personer som lever i länder där temperaturen över- eller understiger säkert förvaringsinter-

vall har ett behov av att skydda sin medicin, men också resande till utsatta platser drabbas. Andra medici-

ner och hormon har förvaringskrav inom samma ramar som insulinet och intresse och behov finns för en 

förvaringslösning som kan säkerställa trygg förvaring av läkemedel som används dagligen. Som komple-

ment till injiceringsutrustningen finns exempelvis blodsockermätare och teststickor, och även dessa har 

sämre funktion utanför vissa temperaturintervall. Dock förbrukas de inte på samma sätt som läkemedlen, 

utan fungerar igen då godkänd temperatur återuppnås. 

För att säkerställa en korrekt temperatur i en framtida produkt undersöks teorier inom värmeöverföring 

och kunskaper om isolerande material i kombination med Climators ClimSel™-kylelement. Tre olika 

sorters värmeöverföring existerar och de består av konduktion, konvektion och värmestrålning. Konduk-

tivitet betecknas λ och har enheten W/m·K. Ett bra isolerande material har en låg konduktivitet. Som 

utgångspunkt används Armaflex cellgummiisolering med ett värde på λ = 0,033 W/m·K.  

ClimSel™ fungerar genom energilagring i fasövergången mellan fast och flytande form och finns i ett 

flertal olika modeller med olika smälttemperatur, mellan -21°C och 70°C. Ett ClimSel™ med smältpunkt 

så nära den eftersträvade temperaturen som möjligt ger bäst resultat. Enligt Climators önskemål ska en 

framtida produkt sälja in varumärket ClimSel™, men också ge utrymme för eventuella återförsäljare att 

sätta sin egen grafiska prägel på produkten. 
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3 Förstudie 

Ett av syftena med förstudien är att undersöka dagens marknad med hjälp av bland annat konkurrentana-

lyser, och uppskattningar av marknadspotential. Kundkontakt och användarundersökningar i form av 

enkäter och intervjuer används för att kartlägga kundkrav och önskemål. Förstudien avslutas med en 

sammanställning av kända och identifierade krav och önskemål i en kravspecifikation som följs av 

avgränsningar. 

3.1 Konkurrentanalys 

Vid uppdragets start indikerades från företagets sida att det förekom konkurrerande kylförvaringslösning-

ar för just insulin och andra läkemedel, och ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen är att genomfö-

ra en undersökning över rådande konkurrens. En konkurrentanalys ger insikt i hur marknaden för en viss 

produkt ser ut idag och listar ofta utseende, pris, egenskaper och funktion hos befintliga lösningar i ett 

visst produktsegment. För att kunna konkurrera ut dagens lösningar krävs att den nya produkten antingen 

överträffar de funktioner som redan finns, eller uppvisar helt nya egenskaper (Ulrich & Eppinger, 2008). 

När det gäller konkurrenter inom väskor för kylförvaring återfinns ett 20-tal olika lösningar och dessa 

listas och jämförs i Bilaga 2. Vid kontakt med flertalet svenska apotek framkom att inga kylprodukter 

finns i deras sortiment, dock vidarebefordras en undrande kund ofta till olika webbaserade företag. 

Diabetesmottagningar får ofta reklam och testprodukter från olika företag, framförallt enklare kylväskor 

kylda med en isklamp. De produkter som vanligast hänvisas till är FRÌOs kylpåsar som säljs internatio-

nellt. 

De största konkurrenterna är FRÌO och MediCool, deras modeller står för en klar majoritet av de produk-

ter som finns till försäljning idag. FRÌO’s produkter känns igen på dess enkla utförande, en färgglad 

tygpåse med kardborreförslutning och en tillhörande innerpåse innehållande kylmedium (Figur 3.1), 

Wellion FRIGO är en nästan identisk produkt med samma funktion. Kylmediumet som aktiveras genom 

att doppas i vatten består av kristaller som absorberar vätska och kyler genom en avdunstningsprocess. På 

grund av kyltekniken får inte produkten förvaras luft- eller vattentätt under användning (FRÌO®, 2012). 

Kyltekniken medför en blöt och slemmig känsla vid användning. Även innehållet blir blött vilket skadar 

elektroniska pennor och kan orsaka korrosion hos metalliska flergångspennor. FRÌO garanterar säker 

förvaring i temperaturer under 30°C i upp till 45 timmar vid en yttre temperatur på 40°C, och enligt 

tillverkaren av FRIGO håller produkten innehållet kallt i timmar upp till dagar.  

 

Figur 3.1. FRÌO Duo med plats för två injektionspennor (till vänster) och Wellion FRIGO L (till höger), en 
mycket snarlik produkt med nästintill identisk uppbyggnad . 

MediCool säljer en rad olika produkter, alltifrån enkla nylonfodral kylda med en extern gelpack till 

väskor där hela konstruktionen måste kylas ner innan användning och dessutom ett litet eldrivet kylskåp i 

hårdplast. I kylskåpen är platsen begränsad, men i många portabla lösningar finns gott om utrymme för 

olika utrustning utöver läkemedlen (Figur 3.2), (MediCool Incorporated, 2012). MediCools produkter är 
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specificerade att hålla innehållet ”kallt” i upp till 12 timmar, okänt är vid vilken yttre temperatur och 

exakt hur ”kallt” är specificerat. 

 

Figur 3.2. Dia-Pak Deluxe från MediCool (vänster) och MediCooler, ett elnätsdrivet minikylskåp (höger). 

Alternativ till ovanstående produkter representeras bland annat av flaskkylare från Systembolaget och 

vanliga iskylda kylväskor som återfinns i dagligvaruhandeln. På grund av att dessa produkter använder is 

som kylmedium är de direkt skadliga mot insulinet som helt tappar sin verkningsgrad vid frysning (Dow-

nie m.fl., 1999).   

Då de största konkurrenterna utlovar upp till 12 timmars tempererad förvaring, eller längre, anses 12 

timmar vara en relevant lägstanivå att sträva efter vid fortsatt arbete. Då FRÌO enligt tillverkaren klarar 

detta vid en omgivande temperatur av 40°C kommer denna temperatur att användas under kommande 

värmetester.  

3.1.1 Jämförelse av väsktyp 

De konkurrenter som förekommer idag varierar mycket till utseende, egenskaper och pris. Dock ligger de 

vanligaste produkterna i en prisklass på mellan 200-350 kronor. Utan att göra en djupare analys kan tre 

huvudsakliga typer av väskor iakttas. En grupp består av mjuka påsar, en annan av halvmjuka väskor och 

en tredje av produkter med hårda skal. Utvärderingen av de olika typerna av uppbyggnad ligger till grund 

för ett val av utförande av en framtida produkt.  

Mjuk påse (exempelvis FRÌO) 

+ Formbar 

+ Kan komprimeras då den ej används 

- Skyddar ej mot yttre våld (kross-, bryt- och knäckskador) 

- Dåligt motstånd mot yttre slitage 

- Ser relativt ”billig” och enkel ut 

Halvmjuk väska (merparten av MediCools modeller och ”vanliga” kylväskor) 

+ Skyddar mot yttre våld till viss del, beroende på isolering 

+ Ser mer genomarbetad ut  

- Skyddar inte helt mot yttre påverkan 

Hårt skal (exempelvis minikylskåpen MediCooler och JYK-A) 

+ Stabilt och tåligt mot yttre våld  

+ Kan ge ett mer seriöst intryck, går att manipulera mycket rent tillverkningstekniskt 

+ Skyddar isolering och innehåll 

- Går ej att komprimera   

3.1.2 Produktsegmentkarta 

En fortsatt konkurrentjämförelse listar de rivaliserande produkterna nämnda i Bilaga 2 i en produktseg-

mentkarta (Figur 3.3). En produktsegmentkarta visualiserar huruvida en produkt eller produktgrupp når 



 
Kapitel 3 - Förstudie 
  

 

 
 
Louise Hay & Rickard Larsson 16                     Designingenjörsprogrammet 

 

upp till specifika krav samt hur de förhåller sig till varandra med dessa som bakgrund (Ulrich & Epping-

er, 2008).  

De sex olika konkurrerande tillverkarna och/eller återförsäljarna visualiseras i varsin produktgrupp som i 

sin tur innehåller mellan en och åtta modeller av kylförvaringslösning. Y-axeln motsvarar pris och pro-

dukterna varierar mellan det lägsta cirkapriset, 79 SEK och det högsta 2120 SEK. X-axeln visar graden av 

uppfyllnad av förvaringskraven i en skala från 0-6 där 6 är bäst. Tidigare nämnt, i kapitel 1.2, ska produk-

ten uppvisa hög prestanda när det kommer till kylning och plats för innehåll men också ha en genomtänkt 

funktionalitet och vara lätt att bära med sig. Dessa egenskaper tas i beaktning vid betygsättningen av 

förvaringskrav. Då graden av uppfyllande av förvaringskrav till stor del uppskattas efter tillverkarens 

information samt egna uppfattningar av produktens prestanda och funktion och inte genom specifika 

tester blir värderingen något subjektiv. Dock kan jämförelsen ändå ses som en riktlinje i det fortsatta 

arbetet.  

 

Figur 3.3. Produktsegmentkarta över konkurrerande kylförvaringslösningar. Det önskvärda produktseg-
mentet markeras av en ellips och innesluter FRÌO- och FRIGO kylpåsar. 

Önskvärt vore att utveckla en produkt som når upp till höga förvaringskrav och dessutom har ett lågt pris. 

Genom reflektion över produktsegmentkartan kan konstateras att FRÌO- och FRIGO kylpåsar ligger i ett 

önskvärt marknadssegment. Cirkapriset varierar mellan 180 – 349 SEK och kyltiden är lång, dock är inte 

påsens utformande inte optimal, och en framtida produkt måste erbjuda det som konkurrenterna saknar. 

Fortsatt arbete kräver vidare jämförelse mot specifika egenskaper och tester av prototyper. 

3.2 Uppskattning av marknad 

Då Climator med en framtida produkt önskar rikta sig mot den största användargruppen krävs en upp-

skattning av hur stor marknaden är. Teoretiskt sett är marknaden för en framtida produkt lika stor som 

antalet diabetiker världen över, plus de som brukar andra temperaturkänsliga mediciner. I följande upp-

skattning kommer dock endast de siffror som förekommer för diabetiker att användas då diabetes och 

insulin representerar en klar majoritet bland sjuka i behov av en mobil temperaturreglerande produkt.  

De 366 miljoner människor (Whiting m.fl, 2011) som lider av diabetes världen över är delvis odiagnosti-

serade, dessutom har inte alla tillgång till vård. Av de som har tillgång till läkemedel och behandling finns 

de som inte får tillräcklig vård och enligt Schultz (2011) används i diabetessammanhang ”halveringsre-

geln” för att uppskatta hur många personer som når optimal behandling, Figur 3.12. Med regeln halveras 

antalet drabbade i varje steg, och med start i alla diabetiker sträcker sig uträkningen ner till de som når 

målet: kontrollerad och optimal vård av sjukdomen.  
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Figur 3.12. Halveringsregeln. De diabetessjuka som når målet med god och kontrollerad vård är ca 6 % 

av det totala antalet sjuka i världen. 
 

Genom att applicera halveringsmetoden kan uppskattas att: 

366 miljoner människor är drabbade av diabetes 

183 miljoner diabetiker är diagnostiserade 

91,5  miljoner diagnostiserade diabetiker har tillgång till vård 

45,8  miljoner har tillgång till anständig vård 

22,9 miljoner diabetiker vårdas optimalt och kontrollerat 

Av de cirka 23 miljoner personer som vårdas kontrollerat använder ungefär 1 miljon insulinpump. 

Antalet användare av injektionspennor låg 2009 på 56%, (RNCOS E-services Pvt. Ltd., 2009) och ökar, 

detta stämmer överens med de uppgifter om en något högre andel, 64%, som Schultz (2011) presenterar. 

Han anser att 1/3 av de resterande 22 miljoner diabetiker använder sprutor för injicering, och 2/3, det vill 

säga cirka 15 miljoner personer använder en- eller flergångspennor. Den höga andelen pennanvändare 

stöder teorin om att fokus bör ligga på förvaring av just pennor, och uppskattningsvis kan en framtida 

produkt komma att gagna 15 miljoner personer, världen över.  

Större delen av världens befolkning bor i länder som under någon månad på året har en medellufttempera-

tur på över 25°C (Figur 3.13). Även befolkningen i angränsande länder utsätts för temperaturer över 25°C 

vid direkt solljus, eller under kortare värmeböljor. 

 

Figur 3.13. Globala medellufttemperaturer under respektive länders varmaste månad (efter Department 
of Geography, University of Oregon, 2000). 
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3.3 Kontakt med användare  

Möjliga slutanvändare kontaktades under förundersökningen för att ge sin bild av nuvarande situation, 

hur de ställer sig till olika krav och de behov som finns för utveckling av en framtida produkt. Undersök-

ningarna skedde framförallt bland diabetiker men andra brukare av temperaturkänslig medicin konsulte-

rades också. Användarna kontaktades via annonsering på internet och i offentliga miljöer. Interaktionen 

skedde via digitala enkäter, e-mailkontakt, telefonintervjuer och fysiska möten. Personer både i Sverige 

och utomlands kontaktades för att få en global bild på problem och möjligheter.   

3.3.1 Enkäter  

För att snabbt scanna av marknaden och undersöka intresse och kunskap kring kylförvaring av medicin 

idag sammanställdes en enkät som skickades ut via internet (Bilaga 3). Dels som en länk i e-post till 

studenter på Högskolan i Skövde, men också på olika internetbaserade forum och direkt till personer med 

exempelvis diabetes. Flygblad sattes också upp på utvalda vårdcentraler och läkarmottagningar. Enkäten 

utformades i en svensk och en engelsk version. Syftet och tanken med att använda en enkät är att nå ut till 

en stor mängd respondenter och att få snabba svar på ett begränsat antal frågor. Nackdelen är att de 

tillfrågade kan misstolka frågor eller påståenden samt att det är omöjligt att ställa följdfrågor.  

I enkäten bestående av tio frågor, fick respondenten ange vilka läkemedel som användes, hur de förvara-

des till vardags, under resa och huruvida de någonsin hade avstått någon aktivitet på grund av sina läke-

medels förvaringskrav. De svarande tillfrågades också om en produkt för kylförvaring av mediciner 

någonsin används, vilka positiva respektive negativa erfarenheter som den gav, och om det fanns någon 

förbättringsmöjlighet på den produkten.  

I ett avsnitt vägdes en rad uppställda krav som uppkommit under förundersökningen. Respondenten fick 

här på en femgradig skala vikta de krav som angavs, där 1 står för oviktigt och 5 för mycket viktigt. De 

krav som viktades var bland annat tilltalande utseende, liten förpackning, plats för flera läkemedelsför-

packningar, skydda mot kyla, kylförvaring i >12 h och kylförvaring i >24 h. Användaren angav också 

vikten av förvaring i 2-8°C respektive >25°C. I slutet av enkäten ombads användaren att ange ett högsta 

acceptabelt pris på en framtida produkt, och plats fanns även för egna reflektioner, kommentarer och 

möjlighet att lämna uppgifter inför framtida kontakt.  

35 personer från Sverige svarade på enkäten, och könsfördelningen var jämn, Figur 3.4. Deltagarna 

representerade personer mellan 14-75 år och de flesta (68%) var mellan 14-30 år gamla, Figur 3.5. An-

ledningen till att åldersspannet blivit så är förmodligen för att det digitala gränssnittet lättare når ut till 

yngre, och spridningen via sociala medier samt kontakter mellan studenter på högskolan kan ha bidragit. 

(Notera att avrundning av procentsiffrorna i Figur 3.4-10 kan medföra att den totala summan ej blir 

100%.) 

 

Figur 3.4. Andel kvinnor respektive män som svarade på enkäten. 

 

 

Figur 3.5. De svarandes ålder.  
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De läkemedel som idag används representerar till stor grad (71%) av insulin, men även andra läkemedel 

förekommer, exempelvis olika tabletter och krämer. 11 % av de svarande uppgav övriga användningsom-

råden som kräver kylförvaring, Figur 3.6. 

 

Figur 3.6. Vilka läkemedel som kräver kylförvaring använder du idag? 

Respondenterna svarade på hur förvaringen ser ut idag, både till vardags och under resor. 86% av använ-

darna förvarar sin medicin rumstempererat då förpackningen är öppnad och i kylen vid lagring av oöpp-

nad medicin. Vissa förvarar medicinerna enbart i kylskåp eller enbart i rumstemperatur, Figur 3.7.  

För att undersöka om samma förvaring förekommer vid exempelvis resor tillfrågades användarna. Svaren 

återfinns i Figur 3.8. Nästan hälften (49%) förvarar sin medicin oskyddat mot eventuella temperaturänd-

ringar. Få (3%), av de tillfrågade har avstått en resa (solsemester) på grund av sina mediciners förvarings-

krav (Figur 3.9). Flera kommentarer påvisar dock att många känner press vid planering av resmål. Även 

om resan inte avstås, begränsas utbudet av resmål på grund av förvaringskraven. 

 

Figur 3.7. Olika vardagsförvaring av temperaturkänsliga läkemedel. (Hur förvarar du dina mediciner till 
vardags?) 

 

 

Figur 3.8. Förvaring av temperaturkänsliga läkemedel på resa. (Hur förvarar du dina mediciner under 
resor?) 

 

 

Figur 3.9. Få personer har avstått resa på grund av sina mediciner. (Har du någon gång avstått från en 
resa eller någon aktivitet på grund av dina mediciners förvaringskrav?) 
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Om användarna varit i kontakt med en produkt som använts som kylförvaring ombads de i nästa steg att 

ange vilken eller vilka produkter det gäller. 18 av 35 personer har varit i kontakt med en produkt, och 

drygt hälften (48%) av dem har varit i kontakt med FRÌO eller Wellion FRIGO. Även kylväska med 

kylklamp var vanlig (39%) (Figur 3.10). 

 

Figur 3.10 FRÌO och FRIGO representerar de flesta konkurrenterna. (Vilken eller vilka produkter har du 
varit i kontakt med?) 

Fördelar och nackdelar med produkterna som använts framkom, och listas i Tabell 3.1. Många hade 

åsikter om klumpighet, tyngd och temperaturkrav. Över lag fick FRÌO många reflektioner, både positiva 

och negativa, då den är vanlig. 

Tabell 3.1. Positiva och negativa upplevelser och egenskaper med använda produkter. 

Positiva reflektioner Negativa reflektioner 

”Fungerar i både kyla och värme” ”Klumpiga produkter” 

”FRÌOs kylpåse är bra” ”Produkten tar stor plats” 

”Gelpack får plats i originalförpackning med insulin” ”Kyler hela pennan och inte bara ampullen” 

”Liten och smidig” ”Kylväska är krångligt, tungt och otympligt” 

”FRÌO fyller behov och aktiveras endast med vatten” ”FRÌO fungerar dåligt då den packas tätt med annat” 

”FRÌO har fungerat helt okej” ”Gelpacken har för kort verkningstid” 

 ”Tar lång tid för FRÌO att torka och krympa” 

 ”Vanlig isklamp håller inte för långa flygningar” 

 ”Den man doppar i vatten håller inte 12 timmar” 

 ”FRÌO är för liten” 

 ”Hållbarheten är begränsad” 

 ”Finns inget som är bra nog, så använder inget” 

 ”FRÌO är tung, speciellt med pennor i”  

 ”Kort användningstid” 

 

11 krav listades i nästa steg av enkäten, och de svarande viktade dem med 1-5 poäng där 5 är viktigast. 

Medelvärdet visas i Tabell 3.2. Ur viktningen kan fastställas bland annat att skyddet mot värme är vikti-

gare än skyddet mot kyla. Utseendet är relativt oviktigt, medan kylfunktionen, användbarheten och liten 

förpackningsstorlek ligger i topp. Smidighet och lätt att ha till hands är önskemål som framkommer och 

kravet om en liten förpackningsstorlek återkommer i flera kommentarer. Det verkar enligt jämförelsen 

som att det är tillräckligt att produkten håller kyla i 12 timmar. 

Tabell 3.2 Ranking av de krav som listades i enkäten. 

Rank Totalbetyg Krav 

1 4,37 Skydda mot värme 

2 4,31 Lätt att använda 

4% 

4% 

39% 

4% 

48% FRÌO eller FRIGO 

MediCool kylväska (externa gelpack) 

Kylväska (med isklamp) 

Kemiska handvärmare (vid kyla) 

Elektrisk kylväska 
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3 4,20 Liten förpackning 

4 4,17 > 12 h kylförvaring 

5 3,97 > 24 h kylförvaring 

6 3,97 Kylskåpskall (2-8°C) 

7 3,97 Skydda mot kyla 

8 3,74 Plats för flera läkemedelsförpackningar 

9 3,60 Lågt pris 

10 3,54 Rumstemperatur (20-25°C) 

11 2,71 Tilltalande utseende 

 

Övriga önskemål som angavs som viktiga var: 

 Ska rymma en förpackning med fem insulinampuller (3 ml) (1 person) 

 Viktigt med låg volym och vikt (5 personer) 

 Halvmjuka fodral eller etuier är viktigt, de är lättare att packa (1 person) 

 Anpassad för att hålla insulinampuller och en glukagonspruta (används akut vid överdos av in-

sulin) (1 person) 

 Ska inte kräva el eller batterier som kan sluta fungera (1 person) 

När det kommer till pris råder skilda meningar om hur mycket en slutkund vill betala. Få vill betala över 

500 kronor, men 8% av de tillfrågade anser att en produkt som når upp till höga krav och verkligen 

hjälper dem är värd en stor investering. Dock anser de flesta att ett maximalt pris på ungefär 151-300 

kronor, Figur 3.11, vilket stämmer bra överens med det utvalda produktsegmentet efter konkurrentjämfö-

relsen, illustrerat i Figur 3.3.    

 

Figur 3.11. De flesta kan tänka sig att betala 151-300 kronor för en produkt. (Hur mycket skulle du 
kunna tänka dig att betala för en framtida produkt?) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de personer som svarat på enkäten representerar en yngre mål-

grupp, förmodligen en aktiv sådan, vilket medför att storlek och vikt således spelar stor roll. Svenskar 

vistas till vardags inte i temperaturer över 25-30°C, på grund av klimatet, och detta tros spela in på 

resultatet som visar på att det anses viktigare med en förvaringslösning som håller 2-8°C istället för 

rumstemperatur. Det rör sig i Sverige framförallt om att säkerställa kylkedjan för oöppnat insulin, det 

öppnade klarar sig i rumstemperatur under större delen av året utan att förstöras. Troligtvis ser behovet 

mycket annorlunda ut i länder med varmare klimat, där ett kylfodral för vardagsinsulin dagligen kan vara 

en nödvändighet under resor till och från jobb och skola, vid utflykter och andra aktiviteter där använda-

ren vistas utanför hemmet under en längre tid. 

Anledningen till att så många svenskar riskerar sitt insulin på resa kan dels bero på att hållbarheten trots 

allt är fyra veckor på en öppnad förpackning exponerad för rumstemperatur, och dels på att läkemedlen 

idag är subventionerade. Råkar en omgång insulin utsättas för riskabla temperaturer kan en användare få 

medicinen ersatt utan kostnad. Förmodligen skulle brukaren vara mer aktsam och benägen att förvara sina 

läkemedel korrekt om de inte vore subventionerade. Enligt en undersökning utförd 2006 hävdar IDF att 
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endast 55 % av de medverkande länderna helt eller delvis subventionerar insulin till diabetessjuka (Inter-

national Diabetes Federation, 2006).      

3.3.2 Intervjuer 

Elva intervjuer utfördes som en kompletterande datainsamlingsmetod för att få fram ytterligare kundkrav 

och synpunkter från potentiella slutanvändare (Benyon, 2010). Intervjuerna bestod av huvudsakligen 

semistrukturerade frågor och utfördes under fysiska möten, via telefon eller som mailintervju. Den semi-

strukturerade metodiken valdes för intervjuerna för att bättre komplettera enkätundersökningen som i sin 

tur består av en blandning av helt strukturerade och semistrukturerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den fysiska intervjun ägde rum i en neutral miljö, och med intervjuunderlaget (Bilaga 4) som grund 

diskuterades problem och möjligheter i drygt 30 minuter per möte. De fysiska träffarna innehöll också 

chans för att reflektera över acceptabel vikt via ett test. Telefonkontakt användes dock i majoriteten av 

intervjuerna och upplägget var likt det fysiska mötet, men utan vikttest. De få intervjuer som utfördes via 

e-post bestod i kontakt via formulär och diskussionsfrågor, den här tekniken användes då respondenten 

befann sig långt bort och i en annan tidszon som gjorde telefonintervju krångligt.  

Fokus lades på att intervjua användare som vistats i varmare klimat under längre tider, då svenskar i 

huvudsak vill skydda sitt insulin mot frysskador på grund av klimatet. De intervjuade har stora erfarenhe-

ter av boende eller längre resor till bl.a. Thailand, Spanien, Israel, Nya Zeeland, mellersta USA, Costa 

Rica och andra tropiska klimat. 

Vikttesterna vid de fysiska intervjuerna förbereddes med åtta rätblock av samma storlek men med olika 

vikt mellan 150 och 780 g. De intervjuade fick känna och reagera på de olika vikterna och indikera vad 

som anses som en godtagbar vikt för en produkt som ska vara mobil.  

Intervjuer utfördes med 12 personer, av vilka 67 % var män, vilket medför en ojämnare könsfördelning än 

vid enkätundersökningen. Åldern på de intervjuade varierade mellan 7 och 71 år. I huvudsak ville de 

intervjuade förvara insulin tempererat, men även tempererad förvaring av glukagonsprutor och tabletter 

framkom precis som från enkätundersökningen som ett potentiellt användningsområde. 

67 % av de tillfrågade upplever förvaringskraven som ett problem vid resor och aktiviteter då det medför 

mer planering och/eller begränsar utbudet av resmål. 

33 % av de intervjuade hade inte varit i kontakt med någon produkt för temperaturreglerad förvaring 

tidigare. Bland de som hade varit i kontakt med kylförvaringsprodukter var det lika många som använde 

FRIO, Gelpackfodral samt kylfodral med kylklamp (17 %). 

Majoriteten av de tillfrågade som använder en lösning i dagsläget förvarar den i handväskan eller någon 

annan större väska eller ryggsäck och anser att det fungerar bra. Endast en tillfrågad anser att det vore bra 

om förvaringslösningen var så liten att den fick plats i fickan. 

25 % (3/12) av de intervjuade vill att produkten håller en temperatur på 2-8°C då de planerar att använda 

den för lagerinsulin vid resor i kallare (nordiskt) klimat. Av de resterande 75 % som skulle ha användning 

för produkten i varmare klimat anser 67 % (6/9) att en förvaringslösning med högre temperatur än 2-8°C 

skulle vara fördelaktig.  

De intervjuade som potentiellt vill använda förvaringslösningen för lagerinsulin vill ha en så lång förva-

ringstid som möjligt (>12 timmar). Bland de intervjuade som vill ha en förvaringslösning för dagsinsuli-

net anser majoriteten av de tillfrågade att 12 timmar är en tillräckligt lång period.  

Det är stor skillnad på hur mycket innehåll användarna vill kunna förvara, vissa anser det tillräckligt med 

endast en ampull medan andra vill kunna förvara upp till 4 insulinpennor. Majoriteten anser att plats för 

två pennor eller motsvarande tillgänglig volym för ampuller är tillräckligt. 50 % föredrar att förvarings-

lösningen är så kompakt som möjligt och inte har plats för tillbehör som t.ex. nålar och blodsockermätare, 

utan enbart förvarar insulinet. Resterande 50 % är av motsatt åsikt och vill att allt ska få plats i samma 

förvaringslösning. 
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33 % ansåg att det är viktigt att produkten skyddar mot både kyla och värme, resterande andel ansåg att 

endast skydd mot värme är en relevant egenskap.  

67 % anser att det är mycket viktigt att produkten är liten och smidig och att det är viktigare än att den har 

en förvaringstid längre än 12 timmar.  25 % anser att ett lågt pris och användarvänlighet är viktiga egen-

skaper. Att produkten har bra funktion nämner 33 % som en viktig egenskap. Hög kvalité, tillförlitlighet 

och utseende är andra egenskaper som framförs. 

Övriga krav som framkom från intervjuerna som kompletterar de från enkäterna: 

 Innehållet får inte bli blött (1 person) 

 Hård förvaringslösning som skyddar (1 person) 

 Tillförlitlig funktion (1 person) 

 Tar lite plats i kylskåpet vid nedkylning (1 person) 

 Indikator för om temperaturen blivit för hög eller låg (1 person) 

 Temperaturvisare för konstant övervakning (1 person). 

Det pris som kan tänkas betalas för produkten varierar stort precis som från enkätundersökningen, med 

summor mellan 200-2000:-, där 200-500:- anses vara en rimlig summa för de flesta. 

Från intervjuerna framkom i huvudsak samma positiva och negativa reflektioner om de befintliga produk-

terna som från enkätundersökningen. Sammanfattningsvis får de konkurrerande produkterna med liten 

volym positiva omdömen för att de är små och smidiga, men samtidigt får de negativa omdömen för att 

de är för små och inte har plats för allt vissa användare önskar. Det verkar finnas ett behov av flera olika 

storlekar på marknaden.  

Ett flertal av de befintliga produkterna användarna kommit i kontakt med är även för dåligt specificerade i 

lagringstid och temperaturintervall vilket medför att vissa användare inte litar fullständigt på dess funk-

tion. 

3.4 Sammanfattning av förstudie 

Sammanfattningsvis kan konstateras att flera olika sorters kylprodukter finns på marknaden i dag och alla 

specificerar olika temperatur och förvaringstid. De största konkurrenterna är FRÌO och FRIGO kylpåsar 

och vidare studier kommer främst att jämföras mot deras specifikationer, då de ligger i det produktseg-

ment som anses fördelaktigt pris- och funktionsmässigt.  

De enkät- och intervjuresultat som sammanfattats visar på att ett behov finns för flera olika sorters förva-

ringslösningar, både större varianter för långa resor, mer stationära produkter för ren kylförvaring under 

lång tid och mindre varianter som lätt kan bäras med. Det viktigaste kravet hos en stor majoritet av alla 

tillfrågade är att en framtida produkt ska var lätt och bära med sig och smidig att använda vilket pekar på 

att ett stort behov finns för en produkt som bärs med och används för vardagsbruk. Därför kommer fokus 

att ligga på målgruppen ”vardagsanvändare”, vilket innefattar en mycket stor mängd av världens diabeti-

ker. Då alla konkurrenter erbjuder skydd mot värme anses detta relevant i en produkt, men också skyddet 

mot kyla och våld är en viktig USP (Unique Selling Point) som ingen annan erbjuder fullt ut, men som 

enligt förundersökningen är viktig.   

Ett krav från uppdragsgivaren är att den potentiella produkten ska kunna nå en så stor marknad som 

möjligt. Den marknadsundersökning som utförts visar att det teoretiskt sett finns ett behov för pennförva-

ring hos cirka 15 miljoner diabetiker och ytterligare tillkommande brukare av annan temperaturkänslig 

medicin världen över. I Sverige är behovet förmodligen störst på sommar och vinter samt hos resande 

personer, medan det i varmare eller kallare länder rör sig om vardagsbruk till och från jobb och skola och 

på dagsutflykter. Även detta stöder teorin om att en vardagsprodukt är tillämpbar, och valet görs att arbeta 

med en temperatur anpassad för förvaring av vardagsinsulin. Valet styrks även av det faktum att insulin 

har en hållbarhet på en månad i rumstemperatur, vilket innebär att produkten kan användas på resor upp 

till en månad utan problem. Det befintliga sortimentet av ClimSel™ är dessutom inte heller den mest 

optimala lösningen för långtidslagring av kylskåpstempererat insulin då konkurrerande eldrivna produkter 

kan säkerställa funktionen under obegränsad tid under förutsättning att tillgång till el finns. 
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3.4.1 Kravspecifikation 

Den första produktutvecklingsfasen avslutas med en sammanställning av en kravspecifikation (Tabell 

3.3). Kravspecifikationen består av två kategorier; nödvändiga krav och önskvärda krav. De nödvändiga 

kraven måste uppnås för att produkten ska kunna utföra sitt syfte över huvudtaget. Kraven är även viktade 

1-5 där 5 är viktigast. Alla krav har dessutom ett kravvärde som måste uppnås, och ett högre satt målvär-

de som eftersträvas. 

Den specifikation och viktning av krav som utarbetats är ett resultat av Climators behov, bakgrundsunder-

sökningen samt förstudien och är ett verktyg i arbetet med att nå projektets mål; att utforma en produkt 

som fungerar bättre än dagens lösningar och tilltalar användaren ur en rad olika aspekter. Vid all form av 

utvärdering används kravspecifikationen som en mätsticka för att säkerställa att koncept, såväl som 

slutprodukt når upp till förväntningarna (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Det huvudsakliga målet med en slutgiltig produkt är att skydda. Innehållet måste skyddas mot temperatur, 

ljus och våld, de tre parametrar som hotar läkemedlets verkan.  

En rimlig lägsta nivå på kylförvaringstiden anses enligt förstudien vara åtta timmar, vilket täcker behovet 

för resor och dagsutflykter, samt resor till och från arbetsplatser där det finns möjlighet till tempererad 

förvaring. Tolv timmar anses vara ett rimligt mål att sträva efter för att täcka ytterligare potentiella an-

vändare. För längre resor, längre dagsutflykter samt arbete där pendeltid tillkommer och möjlighet till 

kylförvaring på arbetsplatsen saknas, skulle förvaringstiden räcka i de flesta fall.  

Vid vistelse utomhus under vinterhalvåret är det inte ovanligt med temperaturer ner mot -10°C. Om 

förvaringslösningen bärs med i en ryggsäck skyddas den mot direkt nedkylning av vind. Om förvarings-

lösningen placeras närmare kroppen blir temperaturen högre vilket medför att produkten kan användas 

vid ännu lägre temperaturer, alternativt får den en längre förvaringstid. Ett skydd mot kyla under två 

timmar anses vara ett minimum för att skydda innehållet mot skador under de tillfällen då användaren 

eventuellt lägger ifrån sig förvaringslösningen vid t.ex. skidutflykter eller andra vinteraktiviteter. En 

förvaringstid på 6 timmar vore önskvärt och motsvarar en dags skidåkning med ett par pauser i värmestu-

ga, alternativt en användning vid ännu lägre temperaturer.  

Hälften av insulinsorterna på den svenska marknaden, inklusive den mest sålda sorten globalt – Levemir, 

ska enligt dess bipacksedlar inte förvaras över 25°C. Resterande sorter har en maximal förvaringstempe-

ratur på 30°C. Under det fortsatta arbetet kommer en förvaringstemperatur på 30°C att ses som den 

högsta temperatur innehållet får uppnå, trots att den överstiger tidigare specifikation enligt bipacksedlar 

på hälften av insulinsorterna. Anledningen till detta val är dels att det enligt Downie m.fl. (1999) inte är 

direkt farligt att insulinet förvaras över dess specificerade temperatur under en kortare tid samt att den 

vanligaste konkurrenten FRIO specificerar en förvaringstid med ett innehåll tempererat vid maximalt 

30°C. 

Climators ursprungliga krav på produktionsvänlighet, kostnadseffektivitet och stor marknad ligger till 

grund för krav på ett arbetssätt innehållande DFA (Design For Assembly) och DFM (Design For Manu-

facturing). Även ett arbetssätt innefattande target cost där målet är att produktens tillverkningskostnad 

inte ska överstiga 33 % av slutpriset (300-400 kronor inkl. moms), och strävan efter att nå en stor kund-

krets är viktigt. 

Kraven angående innehåll, storlek och vikt grundas även de i kundundersökningarna. Ett innehåll som 

tillåter förvaring av två injektionspennor anses tillräckligt för en vardagsförpackning och storleken ska 

inte överstiga 860 cm3 med ett mål på max 560 cm3 (motsvarande FRIO DUO vid användning). Diabeti-

ker som använder insulinpump kan använda antingen 3 ml ampuller eller 10 ml flaskor för påfyllnad av 

pumpen och storleken på de största flaskorna matchar de flesta pennornas diameter och kan därför enkelt 

förvaras i en framtida lösning istället för pennor.  

Vad gäller vikten anses den vara mindre betydelsefull, då kundundersökningarna visat mycket spridda 

åsikter angående den och då funktion anses vara betydelsefullare än vikt. Utseendet har i alla undersök-

ningar rankats lågt och kommer inte att vara centralt i arbetet. 

Användbarheten på produkten anses viktig och en person ska kunna manövrera produkten med en hand 

och utan konstigheter förstå sig på funktioner.  
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Hygienkrav är hos läkemedel höga, och speciellt då de ska injiceras. Ett krav ställs på att produkten ska 

vara sanitär och kunna rengöras vid behov. Även miljökravet finns av liknande anledningar, slutproduk-

ten får inte innehålla miljögifter. Önskvärt vore att produktens livslängd är minst tre år vid regelbunden 

användning, dock är kravet två år på grund av Sveriges stränga krav på tillverkningsgaranti i konsument-

köplagen (Konsumentverket, 2007). 

Tabell 3.3. Kravspecifikation med nödvändiga och önskvärda krav för produktens huvudfunktion samt 
tillhörande viktning. 

Nödvändigt/ 
önskvärt  

Vikt 1-5 Krav Definition Mål 
[x] 

Krav 
[x] 

 Funktioner 

N 5 Skyddar innehåll 
mot värme 

Hålla en innertemperatur på <30°C under X 
timmar med en yttre temperatur på 40°C. 

12 8 

N 4 Skyddar innehåll 
mot kyla 

Hålla en innertemperatur på >2°C under X 
timmar med en yttre temperatur på -10°C. 

6 2 

 

N 4 Skyddar innehållet 
mot solljus 

Solens strålar hindras från att nå innehållet. Ja Ja 

N 4 Skyddar innehåll 
från yttre våld 

Produkten motverkar brytskador på innehål-
let och skyddar mot vibrationer. 

Ja Ja 

Ö 3 Rymmer innehåll I förpackningen ska finnas plats för minst X 
insulinpennor. 

3 2 

Ö 4 Skyddar innehåll och 
omgivning mot fukt 

Produkten ska använda torr kylteknik. Ja Ja 

 Tillverkning  

Ö 4 Är produktionsvänlig Produkten ska ha en hög produktionsvänlig-
het med optimeringar inom DFA och DFM. 

Ja Ja 

Ö 4 Är kostnadseffektiv Produkten ska ha en tillverkningskostnad 
som ej överstiger X % av försäljningspris ut 
till kund.  

25 33 

Ö 2 Har låg miljö-
belastning 

Produktens olika material innehåller inte 
miljögifter. 

Ja Ja 

Ö 2 Har lång livslängd Produkten ska vid regelbunden användning 
hålla i minst X år. 

3 2 

 Övriga egenskaper  

Ö 5 Tar upp lite plats Produkten ska ha en volym som inte 
överstiger XX cm3 under användning. 

560 860 

Ö 4 Når en stor kund-
krets 

Produkten ska vara attraktiv för så många 
potentiella kunder som möjligt på en global 
marknad 

Ja Ja 

Ö 4 Är smidig att 
använda 

Produkten ska vara lätt att öppna och 
återsluta utan hjälpmedel. 

Ja Ja 

Ö 3 Är hygienisk Produkten ska erbjuda en sanitär förvaring 
av innehållet och ska vid behov kunna 
rengöras. 

Ja Ja 

Ö 3 Har lågt pris Slutprodukten ska inte kosta mer än X 
kronor inkl. moms för konsumenten. 

200 350 

Ö 3 Är lätt att förstå En användare ska utan tidigare kunskap, 
efter att ha läst igenom bruksanvisningen en 
gång, förstå hur produkten fungerar. 

Ja Ja 

Ö 2 Har låg vikt Slutprodukten ska ofylld inkl. kylelement 

väga högst X gram. 

350 500 

Ö 1 Har ett tilltalande 
utseende 

Vid jämförelse med den största konkurren-
ten ska minst X % av tillfrågade användare 
föredra produktens utseende framför 
konkurrentens. 

100 50 
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3.4.2 Avgränsningar 

Många hormoner och andra läkemedel används inte lika ofta som insulinet, vilket leder till att behovet av 

en vardagslösning är större hos insulinanvändare än andra hormonanvändare. Fokus kommer hädanefter 

att ligga på utveckling av en vardagslösning för insulinpennor. Förvaringslösningar specifikt anpassade 

för andra sorters läkemedelsprodukter kommer inte att vidareutvecklas. Avgränsningen gäller även de 

lösningar som skulle kunna rikta sig mot exempelvis blodsockermätare och teststickor, då de klarar av att 

förvaras utanför temperaturintervallet utan att permanent förlora sin funktion. Den huvudsakliga proble-

matiken med blodsockermätare ligger i för hög eller för låg omgivningstemperatur vid ögonblicket då 

produkten används, vilket blir svårt att kontrollera på ett bra sätt i en kombinerad lösning med huvudsak-

ligt fokus på insulinförvaring.  

De insulinpennor som har en udda och ovanlig form, exempelvis InnoLet, Innovo och InDuo, kommer 

inte att vara i fokus i fortsatt utveckling.  
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4 Konceptutveckling 

Konceptutvecklingsfasen utförs i ett flertal olika steg. En stor del av konceptutvecklingen består av 

systemdesignen som i huvudsak utförs via temperaturtester för att säkerställa att det viktigaste kravet 

uppfylls - produktens funktion. När ett flertal temperaturtester genomförts för att utforska lösningsrymden 

vad gäller isoleringsmaterial, kylelement, storlek och form fortsätter konceptutvecklingen med detaljde-

sign av alla systemets mindre beståndsdelar och funktioner. 

4.1 Temperaturtester med prototyper 

Konceptgenereringen inleds med temperaturtester för att verifiera att lösningar med ClimSel™ rent 

tekniskt kan konkurrera med redan etablerade produkter, och vilka yttre parametrar som spelar in på ett 

gott resultat. Isolering, elementstorlek och olika geometrier testas och slutsatser sammanfattas. Som första 

steg utförs värmetester, och när godkända resultat uppnås i värme går testerna över mot kyla.  

Testerna utförs i ett värmeskåp med en temperatur på 40°C, då FRÌO - den konkurrent som enligt specifi-

kationen håller innehållet tempererat längst tid under 30°C (45 timmar), är testad vid den omgivnings-

temperaturen.  

Enligt kravspecifikationen, Tabell 3.3, är det acceptabelt att en framtida produkt håller <30°C i 8 timmar, 

dock ligger målet på 12 timmar. Syftet med testerna är att besvara följande frågor: 

 Vilken mängd ClimSel™ är optimal? 

 Vilken smältpunkt på ClimSel™ är lämplig? 

 Vilken mängd isolering krävs? 

 Vilket isoleringsmaterial är lämpligt? 

 Vilket material är bäst att tillverka ytterhöljet av? 

 Vilken volym och form ger bäst prestanda utan att bli för skrymmande? 

Under testerna används en 4-kanalers Mitec AT31 Universal recorder temperaturmätare, kopplad till en 

dator som ritar upp resultatet som en temperatur-tid-graf. Tre prototyper kan övervakas samtidigt och den 

fjärde avläsaren kontrollerar skåpets temperatur. 

Prototyperna som används består till största del av plastaskar i tre olika storlekar och innehåller ett eller 

flera kylelement samt två FlexPen insulinpennor (den mest sålda insulinpennan). Runt innehållet placeras 

isoleringsmaterial, principiellt enligt ritningar i Bilaga 5. På pennorna placeras temperatursonderna som 

via smala kablar överför temperaturdata till Mitec-enheten och datorn. Temperatursonden tejpas fast på 

den del av pennans skal som omger insulinet, och placerades i kontakt med kylelementet i möjligaste 

mån. Testerna utförs parallellt och flera olika parametrar spelar in på resultaten som sammanfattas i 

kapitel 4.1.8. De resultat på förvaringstid som framkommer kan vara något godtyckliga då det alltid finns 

en osäkerhet i manuell avläsning. Alla resultat finns listade i Bilaga 6. 

4.1.1 Jämförelse av FRÌO och Wellion FRIGO 

Under de inledande testerna analyserades de största konkurrenterna FRÌO Duo och Wellion FRIGO L, för 

att undersöka vilken prestanda de verkligen har. Dessa två konkurrenter kyler innehållet med hjälp av en 

avdunstningsprocess. Produkten doppas i vatten och kristaller i fodret absorberar vätska som avdunstar 

och kyler.  

FRÌOs återförsäljare lovar säker förvaring i 45 timmar under ovan nämnda förutsättningar, men visar 

under motsvarande tester på Climator ett resultat på skydd mot värme i 24 timmar, vilket är ungefär en 

halvering av det utlovade resultatet. Enligt tillverkaren ska Wellion FRIGO L hålla sitt innehåll ”kallt” 

under åtskilliga timmar upp till dagar, vilket är en vag definition. Enligt testet har Wellion FRIGO sämre 

prestanda än konkurrenten FRÌO och håller enbart innehållet tempererat under 17 timmar.  
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Slutsats: 

Enligt dessa test har FRÌO grovt överdrivit sin prestanda – åtminstone under ovan givna förutsättningar. 

Båda konkurrenter visar dock jämfört med andra lösningar ett mycket bra resultat när det gäller att hålla 

innehållet tempererat under 30°C en lång tid. 

4.1.2 Test av ClimSel™-modeller 

Då insulin ska förvaras under 30°C är ClimSel™ C24 och C28, de två mest lämpade elementen att utföra 

tester på. Som utgångspunkt finns tillgång till: 

 C24-element, 150 x 85 x 12 mm, 175 g 

 C28-element, 160 x 85 x 10 mm, 150 g 

De grundläggande testerna utförs med tre plastaskar i olika storlekar:  

 Alpha: Liten ask, 200x110x30 mm  

 Bravo: Medelstor ask, 210x110x60 mm 

 Charlie: Stor ask, 200x135x60 mm  

Vid tester av de olika elementen i askstorlek Bravo medför 300 g ClimSel™ C28 att förvaringstiden ökar 

från 7 (prototyp #1) till 8 timmar (prototyp #3), jämfört med 350 g C24. När två identiska askar med 

större volym (Charlie) och mer isolering i stället används, ökar förvaringstiden från 8 (prototyp #2), till 

10 timmar (prototyp #4), vilket motsvarar en ökning på 25 %. 

Resultaten på tester med prototyp #3 och #24 visar bägge på 8 timmar och innebär att vid identiska askar 

krävs 500 g C24 för att ge samma resultat som 300 g C28. 

Slutsats: 

Trots att mängden C24 under testerna är större än den testade mängden C28, medför C28 att förvaringsti-

den under 30°C förlängs i alla utförda tester (Figur 4.1). Detta helt enligt teorin om att ett element med 

smältpunkt så nära önskad temperatur som möjligt ska användas, se Kapitel 2.6. 

4.1.3 Test av askstorlek och mängd ClimSel™ 

En övergång från askstorlek Bravo till askstorlek Charlie medför en volymökning av isoleringen på 360 

cm3 (från 1260 cm3 till 1620 cm3). Vid användning av 350 g C24 (prototyp #1) medför det att förvarings-

tiden förlängs från 7 timmar till 8 timmar (prototyp #2), en ökning med 14 %. Om i stället C28 används 

medför samma volymökning att förvaringstiden förlängs från 8 timmar till 10 timmar, en ökning med 25 

%. Resultaten indikerar att både isoleringsmängd och mängd ClimSel™ påverkar förvaringstiden, dock 

kan störst skillnad avläsas då isolering ökar genom användandet av askstorlek Charlie och C28 används 

(Figur 4.1). 

En ändring till den minsta asken, Alpha, medför att enbart ett kylelement om 175 g får plats på höjden, i 

stället för de tidigare två. Vid tester där C24 används sjunker förvaringstiden till 4 timmar (prototyp #10) 

från tidigare 7 timmar (prototyp #1) som uppnås när askstorlek Bravo används. Tester med C28 har ej 

utförts i den lilla asken, men slutsatser kan dras att förvaringstiden borde bli längre, dock inte tillräcklig 

lång för att tillgodose kravspecifikationen, och därför bortprioriteras fortsatta tester med askstorlek Alpha. 
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Figur 4.1 Förvaringstid för olika ClimSelTM-modeller och askstorlekar. 

Slutsats: 

Den största asken Charlie, med mest isolering ger längst förvaringstid. När C28 används ger en större 

mängd isolering en större procentuell förbättring än när C24 används, vilket än en gång understryker dess 

goda egenskaper under aktuella omständigheter jämfört med C24. Ju mer ClimSel™ desto längre tid 

klarar prototyperna.  

4.1.4 Test av isoleringsmaterial 

Utifrån de potentiella isoleringsmaterial som sammanställts under bakgrundsunderökningen valdes tre 

material för användning i temperaturtesterna (Tabell 4.1). Valet baserades på i huvudsak tillgänglighet, 

materialuppbyggnad, produktionsvänlighet, densitet och pris. 

Tabell 4.1. Isoleringsmaterial använda under temperaturtester. 

Material Märke Värmelenings- 
förmåga 
(W/(mK)) 

Temperatur- 
område (°C) 

Densitet, ρ 
(kg/m3) 

Pris 
(SEK/kg) 

Polymethacrylimide foam 
(PMI) (rigid, 0.071) 

ROHACELL 0,029 - 0,034 -200 - +140 60-90 314-785 

PS foam (closed cell, 
0.030)  

LACQURENE, EPS, 
STYRODUR, 
VESTYRON, 
STYRAFIL 

0,031 - 0,035 -60 - +82 28-32 17-20 

Cellgummiisolering Armaflex 0,033 -40 - +85  60 850 

 

Polymethacrylimide foam (PMI) är ett skummaterial med hög materialstyrka relativt dess låga densitet. 

Materialet kan värmeformas till låga kostnader (Evonik Industries AG, 2011). PMI är dock mycket styvt 

vilket medför att det är bräckligt i tunnare lager. Svårigheter uppkom vid modellbygget och under testerna 

på grund av dessa egenskaper.  

PS foam (EPS), som i folkmun ofta kallas för Frigolit, har hög formbarhet vilket ger en billig tillverk-

ningsprocess och ett lågt pris (Cardarelli, 2000). EPS har lägst densitet av alla material som testas och är 

precis som PMI styvt och bräckligt, om än inte i samma grad. 

Cellgummiisoleringen Armaflex är ett flexibelt isoleringsmaterial som formar sig efter anliggande objekt 

och ytor, vilket ger en tätsittande isolering som inte är skör och känslig för sprickbildningar. Flexibiliteten 

bidrar till en stötdämpande verkan. Armaflex kan stansas till rätt form och storlek. 
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Olika kombinationer av EPS, PMI och cellgummiisolering testas i de olika plastaskarna. Laminat av PMI 

och cellgummiisolering utforskas bland annat. Även aluminiumfolie i kombination med de andra materia-

len testas, då folie ofta återfinns i produkter som reflekterar värmestrålning och på så sätt väntas den 

förbättra resultaten. Dock visar inblandningen av folie inte bättre resultat. Tvärtom verkar metallens goda 

ledaregenskaper spela in i ett försämrat resultat, speciellt då folien stäcker sig ända ut i kanterna (prototyp 

#11 och 12). 

Enligt resultatet av temperaturtesterna har EPS 6 % sämre isoleringsförmåga än cellgummiisolering som i 

sin tur har 6 % sämre än isoleringsförmåga än PMI, när askstorlek Bravo används (Figur 4.2). 

 

Figur 4.2 Jämförelse av olika isoleringsmaterial. 

Slutsats: 

Det isoleringsmaterial som fungerar bäst i sammanhanget anses vara cellgummiisoleringen Armaflex. 

Resultaten jämfört med PMI visar något högre pris och lite kortare förvaringstid, men dess goda egenska-

per såsom lättare bearbetning, omslutande form, flexibel förvaring och stötdämpande egenskaper anses 

överväga materialets få nackdelar.  

4.1.5 Test av nedkylda kylelement 

Då ClimSel™ kyls ner påverkas den första delen på temperaturkurvan (innan temperaturen når upp till 

platån där ClimSel™ börjar verka, se Kapitel 2.6) vilket teoretiskt sett medför att förvaringstiden förlängs 

om kylelementet förkyls innan användning. De tester som utförts visar att ett element nedkylt till 7°C 

förlänger förvaringstiden med varierande längd.  

Flera prototyper med isolering i olika kombinationer av cellgummiisolering och PMI (prototyp #19, 20, 

29, 30), fick sin förvaringstid förlängd med 19-21 %, motsvarande 1,5-2 timmar jämfört med icke ned-

kylda element. 

Vid tester med enbart cellgummiisolering medförde inte nedkylningen någon märkbar förbättring av 

förvaringstiden (prototyp #3 och #25), dock ökar tiden innan platån uppnås. Resultatet blev något oväntat, 

men bekräftades med ett omtest. 

Slutsats: 

En nedkylning av kylelementen till kylskåpstemperatur (7°C) medför i de flesta fall en markant förläng-

ning av förvaringstiden.  

4.1.6 Test av geometrier 

Som tidigare nämnts i Kapitel 2.5 inverkar form, yta och volym på hur en kropp värms upp. Ju större area 

relativt volym som utsätts för värme, desto fortare går uppvärmningen. Alltså eftersträvas en stor volym 

för att rymma innehåll och isolering men samtidigt en liten ytarea som motverkar uppvärmning. Olika 
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geometrier utforskas och volym respektive area på en rad vanliga kroppar listas i Figur 4.3. De mått som 

använts i uträkningarna är de mått som krävs för att 2 pennor och omslutande isolering skall få plats. 

Rätblock Cirkulär cylinder Klot Cirkulär kon Prisma 

 

 
 

 

 

  

V=bdh V=πr2h V=(4πr3)/3 V=(πr2h)/3 V=Bh 

V=1320000 mm3 V=1417644 mm3 V= 4188790 mm3 V= 1696460 mm3 V= 1145319 mm3 

A=2(bh+dh+bd) A=2πr(r+h) A=4πr2 A=πr·s A=2B+h(a+b+c) 

A=80000 mm2 A=73867 mm2 A=125664 mm2 A=73513 mm2 A=80453 mm2 

 
Figur 4.3. Volym- respektive areajämförelser på vanliga rymdgeometrier. 

Lägst ytarea återfinns enligt jämförelser hos den cirkulära cylindern och den cirkulära konen, dock är 

konen mycket otymplig och krånglig i formen, och därför läggs fokus på cylindern. En annan intressant 

form är prisman, med sin relativt låga ytarea (jämförbar med rätblocket). Dock är innervolymen mindre 

än hos rätblocket, och detta medför sämre utrymme för innehåll. Klotet går helt bort i det vidare arbetet 

på grund av sin otymplighet, både när det kommer till hanterbar volym och stor area.  

Vidare arbete fokuserar på cylindern och prisman. En jämförelse mellan de olika geometrierna påbörjades 

med tester på två cylindriska kroppar (prototyp 27# och #31) och en prisma (prototyp #ECHO). Resultatet 

visar att cylindern ger en längre förvaringstid än prisman mot kyla. Dels på grund av det sämre resultatet, 

men också med grund i prismans kantiga och otympliga yttre skrotas idén med prismaformen. Fokus 

läggs istället på olika varianter på cylindern.  

Prototyp #27 består av ett hårdpapprör med diametern 84 mm och en insida klädd med 10 mm cellgum-

miisolering. Röret fylls med ett större 368 g ihoprullat C24-element nedkylt till 7°C. Cylinderns upp-

byggnad är enligt Figur 4.4 där de vita fälten symboliserar kylelement, de blåa cirklarna visar insulinpen-

nornas placering och de svarta fälten symboliserar cellgummiisolering. 

Prototyp #31 består av ett pennfodral i syntettextil och foder, isolerat på samma sätt och utrustat med en 

identisk uppsättning ClimSelTM, dock med en extra bit cellgummiisolering i botten (Figur 4.4). Ytarea, 

material och volym samt öppningsmekanismen - ett övre lock respektive en längsgående dragkedja, 

skiljer de båda cylindrarna åt. 

                         

Figur 4.4. Från vänster: Prototyp #27 (cylinder av hårdpapp) och prototyp #31 (cylinder av syntetisk 
textil). 
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Enligt resultaten håller hårdpappcylindern innehållet tempererat under 9,5 timmar. Under motsvarande 

förutsättningar håller rätblock Bravo endast i 8 timmar – och då används det bättre presterande C28. 

Textilcylindern höll innehållet tempererat i 8 timmar, vilket var kort tid jämfört med hårdpappcylindern, 

förmodligen på grund av läckage i den större längsgående öppningen.  

En stor källa till uppvärmning är otäta konstruktioner där luft enkelt kan cirkulera (konvektion) (Bergman 

m.fl., 2011). För att motverka konvektion ändrades prototyp #31 något och den extra isoleringen i botten 

fästes istället i toppen, strax under dragkedjan (prototyp #34). Resultatet förbättrades på detta sätt och 

förvaringstiden ökade med 1,5 timme, vilket medför att även textilcylindern nådde ett resultat på 9,5 

timmar. 

Slutsats: 

Under optimala förutsättningar där C24 byts ut mot C28 och kyls ned till 7°C kommer de båda cylindrar-

na producera de högsta uppnådda resultaten, vilket medför att den cylindriska formen är den optimala för 

vidareutveckling. 

Markanta förbättringar i förvaringstid kan observeras när isoleringens skarvar är tätslutande och motver-

kar konvektion. 

4.1.7 Test av ytterhöljen i olika material 

Ytterhöljets material bör inte ha hög värmekonduktivitet då det medför att produktens funktion försämras. 

Samtidigt måste det skydda isoleringen så att den inte skadas av vassa föremål som repar eller sticker hål 

på den. Även om metaller ger ett bra fysiskt skydd för isoleringen har de valts bort då de har hög värme-

konduktivitet. Andra tänkbara material med lägre värmekonduktivitet är t.ex. trä och keramik, dock anses 

dessa vara för bräckliga vid de dimensioner som är aktuella. 

Kvarvarande rimliga material för ytterhöljet skulle kunna vara olika textila material och plaster, samt 

naturfiberbaserade material som inte är bräckliga på samma sätt som träfiber vid små tjocklekar – exem-

pelvis hårdpapp. 

Ett rätblock med samma uppbyggnad som Bravo, men omslutet av textil i stället för plast testades (proto-

typ #28). Resultaten från testerna visar att prototypen håller temperaturen i 7,5 timmar, ett resultat margi-

nellt bättre än Bravo under samma förutsättningar, dock vid lite mindre volym.  

Även ett mindre pennfodral i neopren (prototyp #26), i form av ett rätblock testades. Fodralet isoleras 

med 10 mm cellgummiisolering. Endast ett mindre C24-element på 175 gram får plats i prototypen. 

Prototypen är uppbyggd enligt Figur 4.5. Neoprenfodralet höll endast temperaturen under fyra timmar, på 

grund av dess lilla volym. När neoprenfodralet jämförs mot det minsta rätblocket blir resultatet detsam-

ma, trots att neoprenfacket är något större. Att det mindre rätblocket klarar samma tid tros bero på mins-

kad konvektion i förslutningen. 

Två cylindrar med olika ytterhöljen testades också (Figur 4.5). Den ena cylindern hade ett hölje av hård-

papp (prototyp #27) och den andra ett hölje av syntettextil (prototyp #34). Textilcylindern hade marginellt 

större volym och ytarea än hårdpappcylindern. Cylindrarna presterade likvärdigt under samma förutsätt-

ningar och höll innehållet tempererat i 9,5 timmar.  
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Figur 4.5. Från vänster: Prototyp #26 (pennfodral av neopren), prototyp #27 (cylinder av hårdpapp) och 
prototyp #34 (cylinder av syntettextil). 

Slutsats: 

Enligt de utförda testerna är skillnaderna mellan omslutande material runt isoleringen små. Bland de 

testade materialen textil, neopren, plast och hårdpapp var förvaringstiden nästintill likvärdig under samma 

förutsättningar. Detta resultat innebär att fortsatta tester inte påverkas nämnbart av prototypens ytterhölje, 

utan fokus kan ligga på innehåll. I de fall där konvektionen kunde hindras via en tätare förslutning för-

bättrades testresultaten. 

4.1.8 Sammanfattning av temperaturtester med prototyper 

Konkurrenterna FRÌO och Frigo visar mycket bra resultat när det gäller att hålla innehållet tempererat 

under lång tid och blir mycket svåra att överträffa utan att öka volymen på prototyperna markant. Fortsatt 

arbete kommer koncentreras till användandet av ClimSelTM C28 i en kombination med cellgummiisole-

ring i en cylinderformad geometri då dessa förutsättningar bidrar till längst förvaringstid. 

Enligt de utförda testerna är skillnaderna mellan omslutande material runt isoleringen små, vilket medför 

att vidare arbete inte begränsas i någon större utsträckning av materialval med avseende på förvaringstid. 

Det är viktigt att konstruktionen utformas för att motverka konvektion i skarvar och öppningar.  

4.2 Prototyp Delta 

Med grund i alla slutsatser från temperaturtesterna skapades prototyp Delta – en cylinder med 90 mm 

diameter, isolerad med 10 mm cellgummi omgiven av ett fodral av syntettyg (Figur 4.6). I prototypen får 

360 g ClimSelTM och 2-3 insulinpennor plats. Notera att det mjuka utförandet gör att det cylindriska 

snittet blir något ovalt då prototypen fylls, vilket ger en något lägre volym än den listade. Detta kan dock 

avhjälpas om ett hårdare yttre används. Värmetester utförs under samma förutsättningar som tidigare. 

Testerna visar att Delta håller innehållet tempererat under 11 timmar - en ny rekordtid vid denna volym. 
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Figur 4.6 Prototyp Delta. 

4.2.1 Tester vid negativ temperatur 

När den bästa prototypen vid värmetester framställts, testades även dess skyddsförmåga mot kyla. Tester-

na utfördes vid en temperatur på mellan -10 och -12°C.  

Konkurrenterna FRÌO och FRIGO höll innehållet tempererat över den nedre gränsen +2°C i 0,75 timmar 

respektive 1 timme. Som jämförelse klarar en mindre handduk som rullas ihop för att omsluta en insulin-

penna av att hindra innehållet att komma under gränsen i 0,5 timme. 

Prototyp Delta har under testerna visat sig kunna hålla innehållet skyddat mot kyla i 2,5 timmar med 360 

g C28 och i 6,5 timmar om C28 byts ut mot 360 g C7 som är effektivare vid denna applikation. 

4.3 Prototyp Hotel 

Vid ett diskussionsmöte med Climator fastställdes att prototyp Delta efter jämförelse mot kundkrav är för 

stor, och om produkten ska ha något relevant marknadsvärde måste den förminskas ytterligare och mer 

fokus måste läggas på produktionskostnad. Med nuvarande maskinpark är det inte möjligt för Climator att 

producera ClimSel™ i lämplig storlek för att omsluta innehållet optimalt, vilket medför att maskinparken 

måste utökas med ett nytt tillbehör för att kunna producera smalare kylelement med 50 mm bredd. Det 

beslutades att ytterligare tester skulle utföras med ClimSelTM i optimal storlek för att se om förvaringslös-

ningens storlek kan minskas markant och på så vis motivera en investering av ny produktionsutrustning. 

Prototyp Deltas diameter minskades från 90 mm till 72 mm när tester med smalare kylelement kunde 

påbörjas.  Den nya prototypen kallas Hotel. I prototypen finns plats för två alternativt tre kylelement om 

80 g. Dock blir det svårt att få plats med två insulinpennor om tre element används. 

4.3.1 Tester vid positiv temperatur 

Värmetester utfördes under samma förutsättningar som tidigare. Testerna påvisade som väntat att förva-

ringstiden sjönk markant när mängden ClimSelTM som kunde få plats i prototypen minskade. Vid 160 

respektive 240 g C28 höll prototypen innehållet tempererat i 2 respektive 4,75 timmar. 

4.3.2 Tester vid negativ temperatur 

Även tester vid negativ temperatur utfördes med prototyp Hotel. Utrustad med 160 respektive 240 g 

ClimSel C28 hålls innehållet tempererat i 1,75 respektive 2 timmar. När C7 i stället används förbättras 

resultatet och temperaturen hålls i 4,25 timmar respektive 4,75 timmar.  
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4.4 Design av delsystem 

Parallellt med nya temperaturtester påbörjas designen av förvaringslösningens delsystem. En enkel metod 

som används för att på relativt kort tid generera ett stort antal idéer är brainwriting eller 6-3-5 – metoden 

som den också kallas. I fallet med vidareutveckling av förvaringsprodukten samlas sex personer kring ett 

bord, uppgiften blir att skissa tre olika lösningar på förutbestämda problem under 5 minuter. Då fem 

minuter gått skickas skisserna vidare till personen bredvid som får fortsätta att utveckla idéerna eller 

skissa varianter på dem, eller komma med nya ideér (Rohrbach, 1969). Denna metod valdes då den får 

deltagarna att spinna vidare på varandras idéer och utveckla en bredd av intressanta lösningar. 

För att bredda synsättet maximalt deltog utomstående personer som inte var involverade i projektet i 

metoden. Övningen inleddes med en kort introduktion till problemet och de restriktioner som framkom-

mit under förundersökningen och tester, exempelvis cylinderformen, isoleringens omslutande placering 

och kylelementens placering i så god kontakt som möjligt med innehållet. Fokus lades på lösningar 

rörande inre och yttre uppbyggnad samt öppnings- och stängningsfunktion av cylinderformen. De skisser 

som genererades under sessionen samlades upp av moderatorerna, diskuterades och de mest intressanta 

koncepten valdes via röstning och sammanfattades i 15 olika idéskisser, illustrerade i Figur 4.7.  

 

Figur 4.7. En sammanfattning av de olika idéer som framkom under brainwritingen. 
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Från brainwritingen framkom olika utseenden, uttryck och öppningsfunktioner, exempelvis vridbara lock, 

gångjärn, öppning med hjälp av push-funktion, magnetfästen och dragkedjor. Även olika lösningar för att 

göra produkten lättöppnad, ge den överskådligt innehåll och göra den lätt att bära med sig framkom.  

De 15 idéskisserna utvärderas via PNI (Oshawa & Tsumoto, 2006), en något subjektiv utvärdering, dock 

med kravspecifikationen i bakhuvudet, som listar vad som är Positivt, Negativt och Intressant med re-

spektive koncept, Tabell 4.2.  

Tabell 4.2. PNI över de 15 koncept som framkom under brainwritingen. 

Idé # P [+] N [-] I 

1 Släpper ut lite värme/kyla 
genom öppningen. 

Kan vara komplicerad att tillverka, 
måste plockas isär för urtagning 
av element. 

Locket kan vidareutvecklas. 

2 Pennorna och elementet 
lättåtkomliga. 

Läckage, öppning stor. Likheter med glasögonfodral och 
andra insulinfodral. Borde testa 
elementet i mitten. 

3 Standardiserad lösning. Fungerar endast då förpackningen 
är i tyg. Svårt att täta och 
krångligt att stänga. 

Kan bli en snygg funktionell 
detalj. Vattentäta dragkedjor 
tillgängliga. 

4 Igenkänning från andra 
produkter, lättåtkomligt 
innehåll. 

Kan öppna sig i väskan. Mer 
avancerad lösning. 

Ger en high tech-känsla åt 
produkten. En modul innehåller 
allt. 

5 Övesiktlig och innehåll lättåt-
komligt. 

Svårt att sluta tät, stor? Gammeldags förvaring av 
silverbestick. Översikt. 

6 Lättåtkomligt innehåll. Klurig att öppna/stänga. Vart ska elementet få plats? Går 
att göra i många färger. 

7 Kvalitetskänsla, billig förslut-
ning. 

Hållbarheten begränsad beroende 
på förslutning. 

Magneten kan påverka elektro-
niska pennor? 

8 Enkel öppning. Kan gå upp lätt, bräckligt i utfällt 

läge. 

Låsfunktion? 

9 Stabil och vattentät förslut-
ning. 

Locket kan slarvas bort, hård 
förpackning krävs, svårt att öppna 
då svag? 

Klarar mycket yttre påfrestning. 

10 & 11 Enkel öppning med extra 
finess. 

Stor öppning, krånglig förslutning. Vart ska elementet placeras? 

12 Multifunktion, lätt att bära 
med sig i kombination med 
annat. 

Stora och klumpiga helhetslös-
ningar. 

Storleken på väskorna kan 
varieras, flyttbar mellan olika 
väskor. 

13 Lättöppnad med tumgrepp. Fyrkantiga formen ej effektiv. Tål att utvecklas! 

14 Vissa efterfrågar produkten. 
All utrustning nära till hands. 

Otymplig, något föråldrad lösning. Tanken bakom produkten 
intressant. Kan ge mervärde. 

15 Mycket ClimSel på liten volym, 
plats för 3 pennor. 

Smalare element krävs på grund 
av storlek. 

Intressant formspråk, organiskt. 
Tillverkning av smalare Clim-
Sel™ kan möjliggöra produkten. 

 

Med bakgrund i PNI plockas de bästa delarna ur respektive idé och samlas i sex vidareutvecklade kon-

cept, Figur 4.8 - 4.13. 
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Figur 4.8. Koncept Grepp. 

 

 

Figur 4.9. Koncept Översyn. 
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Figur 4.10. Koncept Mutter. 

 

 

Figur 4.11. Koncept Saltkar. 
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Figur 4.12. Koncept Regnskur. 

 

 

Figur 4.13. Koncept Enkelt tyg. 
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De sex koncepten illustreras med enkla uppbyggnads- och funktionsskisser men också med inspirations-

bilder som symboliserar känslor eller texturer som vill förmedlas. I koncept Mutter och Översyn finns en 

tanke om att kunna förvara ClimSel™ och innehåll separat, vilket bidrar till att skydda elementen och 

underlätta hantering av innehåll. Koncept Enkelt tyg och Regnskur planeras som mjukare fodral, medan 

de fyra andra omges av ett hårdare skal som skyddar bra mot stötar och fysiskt våld.  

4.4.1 Benchmark 

Fem av de konkurrerande produkterna på marknaden analyserades via en så kallad benchmark (Bilaga 7). 

Syftet med en benchmark är att jämföra konkurrenterna mot den egna kravspecifikationen, för att analyse-

ra hur de egna koncepten står sig mot resterande marknad, och vilka egenskaper som kan lyftas fram på 

de egna koncepten (Ulrich & Eppinger, 2008). Benchmarken omfattar förutom de fem konkurrerande 

produkterna även prototyp Delta samt de sex vidareutvecklade koncepten av Hotel; Koncept Mutter, 

Saltkar, Grepp, Enkelt tyg, Regnskur och Översyn, Figur 4.11. Även om metoden är relativt subjektiv och 

delvis bygger på uppskattningar visar resultatet att det fanns vissa egenskaper som täcks dåligt av nuva-

rande marknad; skydd mot kyla, skydd mot yttre våld samt skydd mot väta. Dessa tre egenskaper är 

därför lämpliga att satsa på för att framställa en produkt med möjlighet till större marknadspenetration. 

Figur 4.14 Grafiskt resultat av benchmark. 

Notera att de krav (x-axel) som uppnått resultatet 0 inte har utvärderats på grund av att förutsättningarna 

varit olika för de olika produkterna. Antingen har specifikationen på konkurrenterna varit dålig eller så 

har kravet varit svårt att mäta på ett jämförbart sätt mellan de olika produkterna. 

Koncepten utvärderades även i samband med ett möte hos uppdragsgivaren och beslut togs att i samband 

med minimering av storlek bör fokus också ligga på att minimera tillverkningskostnader i den fortsatta 

utvecklingen. Slutprodukten måste också ge ett mervärde jämfört med konkurrenterna. Om produkten 

förminskas fås sämre funktion i testresultat och då måste andra funktioner eller attribut höja köplusten hos 

slutkonsumenten. 
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4.5 Sammanfattning av konceptutveckling 

De värmetester som genomförts visar att konkurrenterna FRÌO och FRIGO klarar att hålla innehållet kallt 

i ungefär 24 timmar, ett mycket bra resultat. Det är svårt att matcha den tiden genom att använda Clim-

Sel™ utan att öka storleken på produkten markant. Bäst resultat i värmetesterna fås då ett C28-element 

används, och resultaten visar att en större mängd kylelement och omslutande isolering ger längre förva-

ringstid. Vidare visar testerna att cylindern är en bra geometri att arbeta med för att förlänga förvaringsti-

den. Då tester sker i kyla klarar sig FRÌO och FRIGO mycket dåligt, dock kan en prototyp utrustad med 

C7-element hålla sig över 2°C utan problem. Även i kyla gäller att ökad mängd ClimSel™ och isolering 

ger ett bättre resultat. Prototyperna påverkas negativt då tätningen är dålig, vilket visar att förslutningstyp 

är viktig.  

Sex koncept med grund i en brainwriting utvecklas och utvärderas mot konkurrenterna med hjälp av 

benchmarking. Resultatet visar att konkurrenterna tvärtemot prototyperna är dåliga på att skydda mot 

yttre våld, väta och kyla. De krav som uppfylls sämre hos prototyperna är framförallt låg vikt, men också 

lite plats och lätt att använda.  

Efter jämförelse mot kundkrav och diskussioner med uppdragsgivare fastslås att prototypen måste för-

minskas och även ClimSel™ måste då kunna tillverkas i mindre storlekar för att kunna distribueras 

annorlunda i en framtida produkt. Fokus i konceptvalet ska vara produktionsvänlighet och –kostnad samt 

att ge mervärde till produkten och att fortsätta maximera de fördelar som uppkommer där konkurrenterna 

brister.  
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5 Konceptval och detaljdesign 

Kapitel 5 tar upp och argumenterar för det slutgiltiga konceptvalet och hur arbetet fortsätter mot en mer 

och mer detaljerad design parallellt med ytterligare tester. Materialval, tillverkning och target cost spelar 

en stor roll i den här fasen och dessutom behandlas produktens användbarhet och miljöpåverkan.  

5.1 Val av slutkoncept  

Ett naturligt steg i designprocessen blir att göra val som bildar konvergens i arbetet och med sex grund-

koncept väljs ett för vidare utveckling. Diskussions- och utvärderingsmötet med uppdragsgivaren (nämnt 

i kapitel 4.4) resulterade i vissa fokusfrågor i form av tillverkningskostnad, men önskemål kom också om 

att arbeta vidare med en lösning som tillåter separat hantering av kylelement och innehåll. De koncept 

som tillåter en sådan hantering är koncept Översyn och koncept Mutter. Bägge dessa koncept kan tillver-

kas i hårdare material för att försäkra tätning av produkten och bägge blir fuktresistenta. Översyn ger som 

namnet skvallrar om en god översyn över innehållet men släpper också in mer kyla/värme vid öppning. 

Mutter kan med sitt modellerade lock ge ett gott grepp. Ett gott grepp erbjuder även just koncept Grepp, 

som också kan hålla tätt. Koncept Saltkar är en något krångligare lösning som kräver mer teknik och kan 

bli svår rent tillverkningsmässigt. Enkelt tyg och Regnskur har en mjukare framtoning på grund av mate-

rialvalet, men kan bli problematiska utan skydd för innehållet och de skrapkänsliga ClimSel™-elementen. 

Den inre isoleringen skyddar även hos ett hårt skal mot skadliga vibrationer, och innehållet hålls på plats 

bättre i ett styvt utförande. Det hårda skalet försäkrar även att brytskador inte sker på pennorna när 

kylelementen väl är smälta. 

Tillsammans med funderingar under konceptutveckling och de nackdelar som listas i kapitel 3.1.1 görs 

valet att fortsätta utveckla en hård produkt. Då metaller är för goda värmeledare och budgeten är begrän-

sad till att inte använda dyra kompositer återstår termoplast som ett rimligt alternativ. Då tillverknings-

ekonomi och tillverkningsbarhet är viktigt kopplades extern kompetens i form av Plastic Design & 

Service och Talent Plastic AB in. Under ett sammanträde utvärderas de tre hårda koncepten Mutter, 

Översyn och Grepp. Det koncept som enligt experterna bäst når upp till kravspecifikationen är koncept 

Mutter, Figur 5.1. 

 

Figur 5.1. Första skissen på koncept Mutter, ett bra alternativ enligt sakkunniga.  
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Mutter kräver mindre investering på grund av färre verktyg vid uppstart av produktion, speciellt då både 

botten och toppen utvecklas till identiska geometrier till skillnad från det ursprungliga utförandet i Figur 

5.1. Att använda sig av en gängad förslutning ger en tight förslutning som tål tuffa tag och påfrestningar 

som att skumpa runt i en väska under en hel dag. Gängningen ger en hållbar och tät förslutning som inte 

de andra koncepten kan konkurrera med till samma pris då fler delar krävs. Det faktum att ClimSel™ och 

innehåll hålls på plats separat underlättar hantering av produkten.  

Första tanken var att behandla locken med ytterligare något greppbart material (exempelvis silikon), men 

då gjutning av plast tillåter texturer på ett bra sätt som minskar produktkostnaden fokuseras på utformning 

av dessa. En vidareutvecklad ungefärlig skiss på uppbyggnaden finns i Figur 5.2. Förvaringslösningen har 

ett lock i toppen där pennorna tas ut, samt ett i botten där kylelementen kan tas ut. Pennorna separeras till 

ett eget utrymme genom att de avskiljs från kylelementen via en extruderad profil, som samtidigt skyddar 

elementen. Denna lösning medför att användaren inte ser eller behöver handskas med kylelementen under 

normal användning, och inte heller behöver plocka ut insulinpennorna för att sätta i eller ta ur kylelemen-

ten. Principen med mellanrummet gör det lätt att byta ClimSel™ efter behov, C7 för kyla eller C28 för 

värme. Användaren slipper förvara hela produkten i kylen och elementen är smidiga att byta ut.    

 

Figur 5.2. Ungefärlig uppbyggnad av koncept Mutter. 

5.2 Tillverkningsprinciper och materialval 

Isoleringsmaterialet har bestämts till cellgummiisoleringen Armaflex med grund i tidigare tester, då 

materialet kombinerar goda isoleringsegenskaper med andra positiva egenskaper såsom dess flexibilitet. 

Antingen används befintliga produkter från Armaflex eller så beställs specialtillverkade bitar.  

De olika termoplaster som skulle kunna utgöra ytterhöljet via formsprutning är Polyethylen (PE) och 

Polystyren (PS) samt Polypropen (PP). PP är billig att producera, har relativt låg vikt och är mycket 

formbar. Plasten kan användas i temperaturer mellan -40°C och +120°C, vilket tillfredsställer förvarings-

lösningens krav. PE är dyrare, har högre densitet, isolerar sämre och tål mindre påfrestningar. Fördelen 
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med PE är dock att den kan återvinnas bättre och tillverkas från förnyelsebara råvaror. PS är dyrare än PP 

och har högre densitet. PS tål dock högre påfrestningar och isolerar generellt sett bättre än PP. Den stora 

nackdelen är att PS inte tål temperaturer under -18°C, (Ashby & Johnsson, 2010), vilket medför ett stort 

problem då produkten kan behöva användas vid ännu lägre temperaturer. Utifrån produktens krav har PP 

totalt sett bäst egenskaper. Enligt sakkunniga är en lämplig godstjocklek för Mutter 2,5 mm. 

För den extruderade profilen som avskiljer pennorna från kylelementen föreslogs först PP-plast som ett 

billigt och passande alternativ. Dock visade tester med materialet att det isolerar för väl och motverkar 

kylelementens funktion i förvaringslösningen. Utifrån mätvärden på prototyp Hotel försämras förvarings-

tiden med upp till 26 %, om 2 mm PP-plast används. Med en så kraftig försämring kan inte PP-plast anses 

som ett rimligt material för den extruderade profilen. Däremot kan en metall med sin goda ledningsför-

måga rädda situationen här. Aluminium är ett relativt billigt, lättbearbetat material med hög återvinnings-

grad. Vid kontakt med SAPA Aluminiumprofiler framkom att inga problem fanns med att extrudera en 

aluminiumprofil med den önskade geometrin och en godstjocklek på ca 1,5 mm.  

5.2.1 Miljöpåverkan 

En dålig produkt består av många oseparerbara material som inte går att återvinna, en bättre produkt 

består av färre material som går att separera och återvinna, och en perfekt produkt består inte av några 

material överhuvudtaget. Resursförbrukning är en aktuell fråga och också viktig att ta i beaktande vid 

utveckling av nya produkter. Climators förvaringsprodukt är utformad för att minimera antalet delar och 

olika material, men olika funktioner och egenskaper kräver olika ämnen och således består produkten i 

slutändan av 5 olika material. 

ClimSel™ består av två delar, dels innehållet som är saltbaserat och helt ofarligt för miljön, samt den 

omslutande plast- och aluminiumfolien som innehållet vakuumförpackas i. ClimSel™ går att återvinna 

främst som värmeenergi vid förbränning. Även om folien går att avskilja från saltlösningen kräver den 

förbränning då kombinationen av de två materialen inte går att återanvända. 

För att producera cellgummiisoleringen Armaflex krävs ca 1,2 dl olja för ett fodral. Ca 0,15 kg CO2 

släpps ut under tillverkningen (Armacell Enterprise GmbH, 2012). Även här blir återvinningen vikt åt 

värmeenergi vid förbränning. 

Ytterhöljet i termoplasten PP kan återvinnas genom omsmältning, dock med kvalitetssänkningar kopplade 

till antalet omsmältningar. PP-plast kan också förbrännas då materialet återger energin som krävts för 

tillverkning i form av värmeenergi. 

Den extruderade aluminiumprofilen kräver mycket energi vid nyframställning, men har en återvinnings-

grad på hela 95% (Ullman, 1999).  

Tillsammans är materialen svåra att återvinna, men då alla delar är separabla finns goda chanser till 

separat återvinning i olika former. 

5.3 DFMA 

Koncept Mutter utvärderas via en DFA (Design For Assembly)-checklista (Bilaga 8) (Ullman, 2009). 

Verktyget betygsätter en befintlig produkt och hjälper utvecklaren att tänka på olika designbeslut som 

markant påverkar en produkts monterings- och tillverkningskostnad. Verktyget hjälper bland annat till 

med att minimera antal delar och att integrera olika funktioner i samma delar. Även delarnas symmetri 

och monteringsordning utvärderas. Ett flertal saker förbättrades och optimerades med hjälp av checklis-

tan, bland annat att locken kan göras identiska för att undvika extra verktygskostnad och medge lättare 

fixering vid montering. Monteringen blir också linjär med sekvens från lock till botten enligt Figur 5.3. 

Den enda delen som inte är axisymmetrisk är den extruderade profilen, och den är klart rektangulär vilket 

motverkar förvirring i montering. Den första utvärderingen ger ett betyg på 48 poäng och den andra visar 

en förbättring och ett resultat på 78 poäng, där 104 är maxpoäng och bäst resultat. Det lägsta betyget får 

Mutter på delhanteringen där både lock och yttre hölje saknar botten-topp-symmetri, något som dock 

profilen har. Med den aktuella utformningen och den önskade funktionen är det omöjligt att förbättra den 

punkten.  
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Figur 5.3. Monteringsordning (Roterad 90° medurs). 

En DFMA (Design For Manufacturing and Assembly)-checklista användes också som stöd för att identi-

fiera fallgropar i utformandet av modellen och bidrog till att bland annat radier, toleranser och släpp-

ningsvinklar vid gjutning uppmärksammades, viktiga saker att ta hänsyn till vid vidare förfining av 

ritningar och modeller. 

5.4 Persona och scenarios 

För att vidare utvärdera Mutter mot konkurrenter i simulerade verkliga situationer används personas och 

scenarios för att efterlikna verkliga användare. En persona representerar en tilltänkt användare och inne-

håller en rad konkreta uppgifter (Benyon, 2010). De personas som presenteras nedan är Arvid, Maria och 

Victor, alla tre diabetiker men i olika åldrar och livssituationer. I Tabell 5.1 förklaras olika scenarios och 

de händelser som bildar ett behov av en viss funktion. Vidare matchas FRÌO, FRIGO och Mutter mot 

behoven. Ett uppfyllt behov markeras med ”1” och ett icke uppfyllt med ”0”. Jämförelsen betygssätts för 

att säkerställa att en förbättring sker på de punkter där produkten är svag. 

Arvid, 7 år, typ 1-diabetiker sedan födseln. Arvid har precis börjat första klass och 

hans föräldrar är lite ängsliga för att han ska kunna hantera och förvara sin medicin rätt 

när han nu ska ta mycket eget ansvar i skolan. Han måste medicinera sig vid varje måltid. 

Arvid slutar klockan 14 och ibland följer han med kompisar hem efter skolan. Han gillar att 

cykla och att leka i skogen. Arvid och hans föräldrar bor i Uppsala och brukar åka på 

solsemester på sommaren och skidsemester på sportlovet. Hans föräldrar vill kunna vara 
säkra på att hans mediciner är oskadade och fräscha i alla lägen. 

Maria, 32 år, nyligen diagnostiserad typ-2 diabetiker. Maria jobbar på Gata och Park 

i Gävle kommun och hennes arbetsuppgifter varierar mellan allt ifrån parkplantering på 

sommaren till snöröjning på vintern. Hennes jobb gör att hon alltid är på språng och hon 

är konstant utomhus. Hon är väldigt noggrann med sin medicinering och vill följa alla 

regler och förmaningar vad gäller hanteringen av hennes sjukdom till punkt och pricka. 

Vintertid riskerar hennes insulin att frysa, och långa bilfärder i sommarvärmen är också ett 
hot som hon vill eliminera med en förvaringsprodukt.  

Victor, 66, typ 2-diabetiker på sitt livs äventyr. Victor är en ensamstående pensione-

rad pilot och har sett det mesta av världen. På äldre dar har han dels drabbats av diabetes 

och dels slagit sig ner i Darwin i norra Australien. Hans största intresse är fiske och han 

åker ofta ut på dagsturer med sin båt, ibland ensam. Han har varit lite slarvig med sina 

mediciner och en gång höll han på att råka illa ut på grund av förändrade blodsockervär-

den, därför vill han försäkra sig om att rätt utrustning finns tillhanda om olyckan skulle 

vara framme. Victor vill kunna ta med sig sina mediciner ut på havet utan att riskera att 
de skadas.  
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Tabell 5.1. Jämförelse av konkurrenter och mutterkoncept mot scenarios och specifika funktioner. 

Arvid  

Scenario Händelser Funktioner som krävs FRÌO/FRIGO Mutter 

Skollunchen 

  

I samband med lunchen måste 
Arvid ta sitt insulin. Han sitter vi ett 
stort bord med sina klasskompisar 
och det är mycket aktiviteter 
runtomkring. 

Diskret förpackning som får 
plats på matbrickan 

  

1 1 

Hopp och lek 

  

Arvid och kompisar cyklar efter 
skolan och det blir ofta lek och 
trädklättring i en skog i närheten. 

Tillåter slag och skakningar 0 1 

Kan bäras med utan att 
läggas i en väska 

1 0 

Solsemestern 

  

Som varmast är det 35 grader när 
familjen är på Kanarieöarna, och 
Arvid leker på stranden och i 
vattnet för att svalka sig. 

Tål att utsättas för värme 
och solsken 

1 1 

Tål sand och vatten 0 1 

Skidsemestern 

  

Skidskola med korvgrillning på 
förmiddagarna och åkning med 
föräldrarna på eftermiddagen, 
kvällarna spenderas med snölek. 

Bärbar och diskret 1 1 

Klarar kyla, vatten och 
hårda tag 

0 1 

Poäng av 7 möjliga 4 6 

 

Maria  

Scenario Händelser Funktioner som krävs FRÌO/FRIGO Mutter 

Frukosten 

  

Tidig start på arbetsdagen innebär 
frukost på jobbet och Maria tycker 
att det är en omständlig sak att 
medicinera sig bland kollegorna. 

Diskret utseende 1 0 

Smidigt att komma åt 
medicinerna 

1 1 

Omplanteringen 

  

En het sommardag planterar Maria 
om en park i ett område utanför 
stan och under arbetet förvaras 
alla hennes ägodelar i den varma 
bilen. 

Skydda mot värme och 
solljus 

  

1 

 

1 

 

Snöröjningen 

  

En tidig vintermorgon kallas 
jourpersonalen in för snöröjning, 
och Maria ger sig ut i den intensiva 
väderleken. 

Skydda mot kyla  0 1 

Produktens material hållfasta 
även vid kalla temperaturer 

0 1 

Inflyttningsfest 

  

Maria går på inflyttningsfest och 
hon känner sig fortfarande lite 
osäker på hur hennes blodsocker 
förändras av bjudmat och alkohol. 

Diskret och lättillgänglig 
produkt 

1 1 

Möjlighet att förvara i 
handväskan 

0 1 

Poäng av 7 möjliga  4 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 5 – Konceptval och detaljdesign 
  

 

 
 
Louise Hay & Rickard Larsson 47                     Designingenjörsprogrammet 

 

Victor 

Scenario Händelser Funktioner som krävs FRÌO/FRIGO Mutter 

Frukosten 

  

Victor njuter av att äta frukost med 
sina vänner på stamhaket och ofta 

slinker en och annat sötsak ner med 
kaffet. 

Inbjuda till offentlig använd-
ning 

1 1 

Lätt att bära med sig 0 1 

Fisketuren 

  

Dagsturerna med den lilla båten 
brukar pågå från förmiddag till sen 
eftermiddag och Victor har en rejäl 
solbränna när han kommer hem. 

Sol- och värmeskydd 1 1 

Vattentät produkt 0 1 

Flygresan 

  

Då och då flyger Victor till släkting-
ar i Melbourne. Då han ibland är 
slarvig med sina mediciner glömmer 
han dem ofta i det incheckade 
bagaget. 

Skydda mot kyla 0 1 

Lätt och liten produkt 1 0 

Barnbarnen 

  

Barnbarnen kommer på besök och 
leker med allt i sin väg, i ett 
obevakat ögonblick får de tag i 
Victors insulinfodral. 

Svår att öppna av misstag 

  

0 

 

1 

 

Poäng av 7 möjliga  3 6 

 

I alla tre fall där Mutter jämförs mot FRÌO/FRIGO uppnås bättre poäng totalt sett. De punkter där koncept 

Mutter brister är när det kommer till storlek, lätt och liten produkt och möjlighet att bära med sig utan att 

lägga i väska. Svåra punkter då funktionen drabbas vid kompromisser. Att bära med sig produkten i 

exempelvis livremmen kan lösas med en extra flärp som träs på och bildar en bälteshållare. 

5.5  Design och användbarhet 

En framtida produkt måste vara enkel att öppna såväl för höger- som vänsterhänta och för de som är 

svaga i händerna. Lockets geometri är därför viktig. Enligt Kohl (1983) är ett triangelformat lock lättast 

att öppna, följt av ett kvadratiskt, 5, 6, 7, 8 och n-kantigt lock. Svårast att öppna är ett helt runt lock då det 

inte ger ett lika bra grepp. Samtidigt är det mycket viktigt att produkten är så liten som möjligt, och därför 

väljs triangulära och kvadratiska lock bort då de anses utnyttja utrymme på ett negativt sätt. För att testa 

hurvida Kohls hypoteser stämmer utförs ett klämtest med ett tiotal försökspersoner. I lera byggs verklig-

hetstrogna modeller på 5-, 6- och 7-kantiga lock som utvärderas i blindtest. 8- och n-kantiga lock valdes 

bort på grund av ökad rullrisk. Försökspersonerna utrustades med en cylinder med ett roterbart lerlock 

och fick välja vilket som kändes bäst. Den största majoriteten föredrog 5- eller 6-kantiga lock och dessa 

utvecklades vidare enligt Figur 5.4. 

 

Figur 5.4. Skisser över varianter av 5- och 6-kantiga lock. 
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Det 6-kantiga locket är det som ger bäst grepp utan att öka produktens diameter i för stor utsträckning. Ett 

6-kantigt lock har även fördelen att det bör gå lättare att öppna med handikapphjälpmedel – om det mot 

förmodan skulle krävas, än ett lock med udda antal kanter/sidor. Rundade inverterade skåror i hörnen 

(Figur 5.5) ger enligt ett antal försökspersoner det bästa greppet och känslan. Storleken på skårorna 

påverkar om användaren försöker passa in fingrarna i skårorna eller ej. En mindre storlek på skårorna 

(modell nummer 2) väljs för att användarna inte ska påverkas att navigera fingrarna till vissa positioner på 

locket, och skårornas storlek varierar från de minsta (1) till de största (4).  

 

Figur 5.5. Den slutgiltiga utformningen av locket, nummer 2 väljs för vidare utveckling. 

Cylindern inte bara ska vara lättöppnad, ge ett diskret uttryck och förmedla Climators profil, utan också 

med sitt utseende visa sin funktion. Som inspiration till vidare utveckling av produktens yttre tillverkas en 

mood board som illustrerar vilka känslor en framtida produkt bör förmedla (Figur 5.6). Tanken är att 

mood boarden skall kunna ligga till grund och spegla vad som förväntas av produkten, dess funktioner 

och egenskaper. 



 
Kapitel 5 – Konceptval och detaljdesign 
  

 

 
 
Louise Hay & Rickard Larsson 49                     Designingenjörsprogrammet 

 

 

Figur 5.6. Mood board över de känslor som en framtida produkt bör förmedla. 

5.6 Produktkalkyl 

Kostnadsbaserad beslutsfattning är viktigt, då ett företag ofta drivs av vinstintressen. Med ett förväntat 

försäljningspris i bakhuvudet kan en produkts olika kostnadsposter utvärderas och minimeras så att 

produktionskostnaden stämmer överens med ett förväntat slutpris. Tillverkningskostnaden för den blivan-

de förvaringsprodukten får enligt uppdragsgivaren ej överstiga 1/3 av det totala försäljningspriset ut till 

slutkund.  I kravspecifikationen listas 350 kronor som ett rimligt pris, med bakgrund i kundundersökning 

och konkurrentanalys. Kvar i budgeten för tillverkning finns då dryga117 kronor som skall planeras och 

spridas på produktens olika kostnadsposter. 

Konkurrenten FRÌO har funnits på marknaden i 14 år, och har under den tiden sålt 1 miljon enheter. 

Medelförsäljningssiffrorna per år blir då ca 71 000 enheter/år. En tillverkningsvolym om 10 000 enheter 

antas vara en rimlig nivå att starta på om produkten når upp till den satta kravspecifikationen. 

De kostnader som direkt berör tillverkningen av produkten Mutter listas i Tabell 5.2. Montering, verktyg 

och plastkostnad är offererad från Talent Plastics och gäller vid en produktion om 10 000 stycken enheter, 

likaså är priset för aluminiumprofilen uppskattad av SAPA Aluminiumprofiler och gäller samma antal. 

Den investering som krävs för att tillverka en mindre storlek på förpackningspåsen till ClimSel™ antas 

enligt Cliamtor vara 50 000 kronor. Kostnaden för Armaflex är tagen från distributörerna Bynor och 

Ahlsells, och förmodligen kommer det priset att sjunka om en direktbeställning från tillverkaren görs, 

speciellt i större mängder. Kostnaden för ClimSel™ är uppskattad av Climator och i kalkylen ingår 2 

stycken element i en produkt. Alla kostnader är inklusive moms. 
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Tabell 5.2.  Ekonomiska förutsättningar koncept Mutter. 

Kostnader   

Montering och plastkostnad 18 kr/produkt 

Aluminiumprofil 17 kr/meter 

Armaflex rör 43 kr/2 meter 

Armaflex platta 51 kr/m2 

ClimSel™ 20 kr/st 

Verktygskostnader cylinderkropp 220 000 kr 

Verktygskostnader lock 168 000 kr 

Verktygskostnader aluminium 16 100 kr 

Verktygskostnader ClimSel™ 50 000 kr 

Försäljningsinformation   

Beräknat antal produkter 10 000 stycken/år 

Beräknat försäljningspris 350 kr/styck 

 

I produktkalkylen delas kostnaderna upp i fasta och rörliga. I posten ”Armaflex rör” antas att en platta om 

1m2 ger 13x13 stycken cirkulära lock via stansning. Den extruderade profilen och Armaflexrören som 

används uppskattas till 0,170 meter per produkt och beräknas därefter. Produktkalkylen beskrivs i Tabell 

5.3. 

Tabell 5.3. Produktkalkyl. 

Fasta kostnader [FK]   

Kostnadspost [SEK] 

Verktygskostnader cylinderkropp 220 000 

Verktygskostnader lock 168 000 

Verktygskostnader aluminumprofil 16 100 

Verktygskostnader ClimSel™ 50 000 

Σ Fasta kostnader 454 100 

    

Rörliga kostnader [RK]   

Kostnadspost [SEK] 

Montering och plastkostnad 180 000 

Aluminiumprofil 28 900 

Armaflex isolering 42 550 

ClimSel™-element 400 000 

Σ Rörliga kostnader 651 450 

    

Σ Totala kostnader [TK] 1 105 550 

Kostnad per produkt 110,6 

 

Produktkalkylens resultat visar att tillverkningskostnad för koncept Mutter blir dryga 111 kronor, vilket är 

inom ramarna för uppdragsgivarens initiala krav, med en marginal på sex kronor per produkt. För att 

ytterligare analysera produkten ekonomiskt sammanställs ett resultatdiagram med bakgrund i de kostna-

der som antagits i framtagningen av produkten, Figur 5.6. Enligt resultatdiagrammet finns en break even 

point vid 1596 stycken tillverkade och sålda enheter, vilket innebär att investeringen i produkten betalar 

tillbaka sig på cirka två månader vid en förväntad total intäkt (TI) på 10 000 enheter á 350 kronor per år. 
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Figur 5.6. Resultatdiagram med fasta kostnader (FK), totala kostnader (TK) och totala intäkter (TO). 
Brake even point vid 1596 enheter. 

Om ett distributionsled adderas till försäljningsprocessen kommer Climator att tvingas lämna ifrån sig en 

del av varje produkts intäkt, kanske upp emot hälften. Vid en sådan överenskommelse kommer Climators 

brake even point att förflyttas till 2738 sålda enheter och således en tillbakabetalning på ungefär tre och 

en halv månad. 

Vid utveckling av en större modell, Delta, kommer alla fasta kostnader utom den extra investeringen för 

en yttreligare ClimSel™-storlek att ligga fix. Dock gör ökningar i materialåtgång att den rörliga kostna-

den kommer att höjas. Med en volymökning på 50% kan också en materialkostnad med lika mycket följa. 

Ett uppskattat styckpris på koncept Delta vid 10 000 producerade enheter skulle då hamna på runt 120 

kronor, ett pris som överskrider uppdragsgivarens budgetförslag och gör produkten svår att försvara rent 

ekonomiskt. Det krävs vidare utvärdering och arbete för att pressa ner kostnaderna för en eventuell vidare 

utveckling. 

Att inkludera två uppsättningar ClimSel™ i originalförpackningen ökar produktionskostnaden med cirka 

40 kronor, vilket innebär ytterligare överskriden budget. Säljs dessa separat kan dock företaget vid sidan 

av originalprodukten utöva merförsäljning av element, och kanske också den bälteshållare nämnd tidiga-

re. Fokus bör dock ligga på ett lägre utgångspris för att väcka intresse och valbara tillbehör för att bygga 

på och förbättra produktvärde och funktion. 

 

 

 

 

 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

Kostnad  
(SEK) 

Tillverkad  
volym 

Resultatdiagram koncept Mutter 

[FK] 

[TK] 

[TI] 

Brake even point 

= 1596st 



 
Kapitel 5 – Konceptval och detaljdesign 
  

 

 
 
Louise Hay & Rickard Larsson 52                     Designingenjörsprogrammet 

 

5.7 Sammanfattning av konceptval och detaljdesign 

Koncept Mutter matchar på många plan både uppdragsgivare, sakkunniga och framförallt den kravspeci-

fikation som finns. Med en enkel hantering och separerat innehåll blir användandet enkelt och elementen 

kan lätt bytas ut. De material som fastställs är yttre hölje, lock och botten av formsprutad PP-plast, isole-

ring av Armaflex och en inre extruderad profil av den goda ledaren aluminium. Miljöpåverkan av produk-

ten minimeras med separabla delar och möjlighet till återvinning av material. PP-plast och aluminium 

smälts om och bildar nya produkter, medan de andra materialen förbränns för värmeenergi. 

Med utvärderingar mot konkurrenter, analyser av funktioner och optimeringar enligt DFMA utvecklas 

ständigt en bättre och bättre produkt, och resultatet av en DFA-analys ökar från 38 till 76 poäng. För att 

också säkerställa användbarheten tillverkas och testas en rad olika lockalternativ som utmynnar i ett 

avfasat 6-kantigt öppningsalternativ. 

En mood board visar på visionen att få produkten att förmedla känslor och enkelhet i användandet, något 

att fokusera på i ett vidare utvecklingsarbete. Nästa steg blir att utvärdera den vidareutvecklade produkten 

mot kompletterande tester och ytterligare mot kravspecifikationen. 

En produktkalkyl visar att produkten håller sina delkostnader inom ramarna för ett aktuellt slutpris på 350 

kronor inklusive moms. Att betala av tillverkningsinvesteringen tar vid en antagen försäljning om 10 000 

produkter per år drygt två månader.  
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6 Resultat 

Koncept Mutter erbjuder ett bra fysiskt skydd för innehållet, en användarvänlig utformning med enkel 

interaktion samt billigast produktion vid bibehållen funktion. Slutkonceptet, Figur 6.1, kräver mer utveck-

lingsarbete, i form av bland annat utformning av cylinderkroppen och matchning mot den mood board 

som satts upp. Ändringar på den cylindriska kroppens design för att rikta produkten mot specifika grupper 

av slutanvändare eller andra företags egna varumärken anses viktigt. En viss struktur på kroppen kan även 

vara fördelaktig ur en ergonomisk synvinkel då det medför en ökad greppvänlighet. I nuläget ger lock och 

botten ett gott grepp, och färgkodningen (en botten i samma kulör som cylinderkroppen) gör det tydligt 

vad som är upp och ner, även för färgblinda om exempelvis svart och vitt används. 

 

Figur 6.1. Slutkonceptets utseende med greppvänligt lock och botten. 

I slutkonceptet skiljs kylelementen från insulinpennorna eller det som kylförvaras, för att öka användar-

vänligheten. Kylelementen sätts i och tas ur från undersidan av förvaringslösningen genom att botten 

skruvas loss. Denna lösning medför att ClimSelTM C28 enkelt kan bytas ut mot C7 om förvaringslösning-

en ska användas för att skydda mot kyla i stället för värme (Figur 6.2). 

 

Figur 6.2. Förvaring och hantering av kylelement. 
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Förvaringslösningen öppnas genom att toppen skruvas av, vilket ger tillgång till förvaringssektionen utan 

att användaren ser kylelementens placering. Användaren kan t.ex. vända produkten upp- och ner för att få 

ut små ampuller som förvaras, utan att kylelementen rubbas (Figur 6.3). 

 

Figur 6.3. Förvaring och urplockning av innehåll.  

Slutkonceptet medger även förvaring av blodsockermätare av mindre modell, exempelvis Abott FreeStyle 

Lite, för de användare som har ett behov av detta. 

De temperaturtester som utförs parallellt med den fortsatta utvecklingen av Mutter visar på resultat som 

inte når upp till den uppsatta kravspecifikationen, på grund av modellens storlek. En viss volym krävs på 

cylindern för att få plats med tillräcklig mängd isolering, ClimSelTM och innehåll. Det krävs en viss 

volym för att få en tillräckligt hög användarvänlighet vid i- och urtagning av innehåll och kylelement. 

Enligt kundundersökningar understryks vikten av en smidig, lätt och liten produkt, och tyvärr inkräktar 

dessa egenskaper på funktionen. En sämre funktion minskar liksom ett större utförande på produkten 

acceptansen hos användarna. Är produkten för stor och otymplig minskar kundunderlaget. Dessa två 

egenskaper strider mot varandra och medför att en slutprodukt i slutändan går att styra i tre olika riktning-

ar; 

1. En stor produkt i volym motsvarande prototyp Delta – En större förvaringslösning med minst 

360 g ClimSelTM som har en relativt lång förvaringstid – både vid värme och vid kyla. Prototy-

pen klarar värme i ca 11 timmar och kyla i 6,5 (C7) respektive 2,5 (C28) timmar. 

2. En mindre produkt i storlek motsvarande prototyp Hotel – En mindre förvaringslösning med 

plats för 160 g ClimSelTM och en förvaringstid på ca 2 timmar mot värme och ca 4,25 (C7) re-

spektive 1,75 (C28) timmar mot kyla. 

3. En annan kombination eller extremvariant åt något håll som antingen maximerar förvaringstid 

eller minimerar volym. Produkten kan utvecklas likt en konceptbil, där funktionen i dagens läge 

kan ligga efter, men i framtiden kan utnyttjas till fullo. Bättre effekt på ClimSel™ krävs för att 

säkerställa förvaring i mindre volymer. 

Fysiska modeller av slutkonceptet motsvarande ovanstående riktningar 1 och 2 illustreras i figur 6.4. 
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Figur 6.4 Fysiska modeller motsvarande storleken på prototyp Delta (vänster) och prototyp Hotel  
(höger). 

6.1 Slutsats 

Utifrån de givna förutsättningarna visar det sig att alla tre resulterande alternativ är oacceptabla med 

utgångspunkt i kravspecifikationen, då det blir omöjligt att nå upp till de viktigaste kundkraven – anting-

en blir produkten för stor, eller så förlorar den funktion och användarvänlighet.  

Rekommendationen blir därav att inte sätta slutkonceptet i produktion då marknaden anses vara för liten 

för konceptet med dess nuvarande stora volym, alternativt dess mindre volym men markant sämre funk-

tion. Möjligtvis skulle konceptet kunna nischas in på att erbjuda ett skydd mot kyla i kalla klimat, då 

konkurrensen på denna marknad är mindre. Dock är även marknaden markant mindre för en förvarings-

lösning som skyddar mot kyla än en som skyddar mot värme. 
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7 Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att utveckla en lösning som underlättar mobil kylförvaring av hormonpen-

nor. Lösningsförslaget skulle baseras på Climators befintliga produkt ClimSelTM och fungera bättre än 

konkurrenternas lösningar ur användbarhets-, funktions- och estetiskt perspektiv. 

Möjligheterna till en lösning har utvärderats och ett slutgiltigt koncept har framställts. Frågeställningen 

har dock slutligen kunnat besvaras med ett motiverat nej – med den bästa möjliga utformningen under 

befintliga förutsättningar blir det svårt att få en konkurrenskraftig lösning som uppfyller kraven. 

Det finns ett flertal delar av arbetet som hade kunnat utforskas ytterligare, dock finns tidsramar och 

planeringar att följa, vilket medför att arbetet inte kan bromsas upp. Nya faser i produktutvecklingsarbetet 

måste kontinuerligt inledas och tidigare faser avslutas om arbetet ska leda någon till en slutsats.  

I konkurrentanalysen saknas vissa värden på konkurrerande lösningars prestanda då en del tillverkare har 

specificerat sina produkter på ett vagt sätt, och det inte har funnits möjlighet att under projektet testa alla 

konkurrerande lösningar. Tester har utförts på de vanligaste konkurrenterna. Hade mer tid funnits till-

gänglig vore tester av alla befintliga konkurrerande lösningar önskvärt för att med större säkerhet kunna 

bedöma slutkonceptets marknadspotential specifikt jämfört med konkurrerande produkter. 

Det största problemet med kontakten med potentiella användare bestod i att målgruppen är begränsad. 

Endast diabetiker och användare av andra temperaturkänsliga läkemedel är av intresse, och dessutom 

främst användare i varmare klimat. Att nå ut till dessa potentiella användare var ett av de största proble-

men under arbetet. För att kunna göra detta på ett bra sätt hade tillgång till kontaktuppgifter till diabetiker 

i varmare länder varit en stor fördel, dock fanns inte någon sådan. 

Som ett led i kontakten med slutanvändare användes en enkätundersökning. Undersökningen var webba-

serad för att enkelt kunna nå ut till användare i varmare klimat. Dock innebär detta att det blir svårare att 

nå ut till de potentiella användare som inte har datorvana, t.ex. äldre personer. Detta i sin tur medför att 

svaren kommer från yngre användare i större utsträckning vilket i sin tur påverkar resultatet. För att nå en 

större bredd av användare hade det varit fördelaktigt om längre tid hade kunnat avsättas för att fysiskt 

kunna dela ut enkäten till potentiella användare, både i Sverige men framför allt i länder med varmare 

klimat. 

Intervjuerna i sin tur led av samma problematik som enkätundersökningen. Intervjuerna fick delvis 

utföras via telefon eller andra digitala kommunikationssätt, vilket medför att information kan missas på 

ett annat sätt än då fysiska intervjuer är möjliga. 

Marknadspotentialen är mycket svår att bestämma då den är beroende av många olika variabler. Det är 

inte ens känt hur många diabetiker det finns, och huruvida de har tillgång till vård eller ej. Slutkonceptets 

marknadspotential är därför en mycket grov uppskattning. 

Temperaturtesterna har utförts under så lika förutsättningar som möjligt, dock har all avläsning skett 

direkt från temperaturdiagram, vilket kan medföra att det finns vissa osäkerheter. Alla temperaturavläs-

ningar har dock utförts under samma förutsättningar av samma person, för att minimera felkällor. Detta 

bör innebära att resultaten är jämförbara sinsemellan, och att de bästa prototyperna faktiskt också är bäst i 

verkligheten. För att försäkra sig om detta måste dock oberoende tester utföras i en mer avancerad labb-

miljö.  

Huvudsyftet för en designingenjör är att utveckla produkter som användarna vill ha, utan att information 

går förlorad på vägen från kundundersökningen till tillverkningen av produkten. Det är möjligt att andra 

ingenjörer hade tagit den fungerande lösningen och satt den i produktion, trots att användarna anser att 

den är för stor. Så gör inte en designingenjör, för de kan avgöra när produkten inte når upp till kraven och 

inte har tillräckligt stor marknadspotential. En designingenjör kan ta dessa svåra beslut när det krävs, även 

om denne gärna hade hållit fast vid sin lösning som mycket utvecklingstid har lagts på, med andra ord – 

kill your darlings, ett måtto som förespråkats under hela utbildningen och nu ställs på sin spets.



 
Kapitel 8 – Vidare arbete och rekommendationer 
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8 Vidare arbete och rekommendationer 

Det stora problemet med nuvarande lösningar är att dess volym blir för stor. För att minska volymen hade 

kylelementen behövt utvecklas för att bli effektivare. Uppskattningsvis hade elementen behövt bli ungefär 

dubbelt så effektiva, vilket hade medfört att 160 g ClimSelTM hade varit tillräckligt för önskad funktion i 

stället för 360 g. 

Volymen skulle även kunna förminskas om ett effektivare isoleringsmaterial med önskade egenskaper 

hade varit tillgängligt för kommersiell användning till lägre priser. AeroGel är ett sådant material som 

med mer utveckling skulle kunna vara en potentiell lösning då materialet har mycket goda isoleringsegen-

skaper. 

Om ett tillräckligt stort intresse skulle finnas för att enbart förvara insulinampuller, skulle en separat 

hållare kunna tillverkas som ampullerna placeras i, sedan kan hela enheten enkelt stoppas i och tas ut ur 

förvaringslösningen. 

I nuvarande slutkoncept får de mindre blodsockermätarna plats, dock skulle förvaringslösningen kunna 

utvecklas vidare genom att storleksmässigt anpassas för större modeller av mätare. 
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Bilaga 1 – Insulinpennor 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Konkurrentanalys 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Enkät 

 

1. Ange kön och ålder 

 Man 

 Kvinna 

 

 0-15 år 

 16-30 år 

 31-45 år 

 46-60 år 

 61-75 år 

 76 år eller uppåt 

 

2. Vilka läkemedel som kräver kylförvaring använder du idag? 

 

3. Hur förvarar du dina mediciner till vardags? 

 

4. Hur förvarar du dina mediciner under resor? 

 

5. Har du någon gång avstått från en resa eller någon aktivitet på grund av dina 

mediciners förvaringskrav? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, vad har du avstått? 

 

 (De två följande frågorna riktas till dig som har varit i kontakt med en kylförvaringslösning till dina 

läkemedel. Hoppa över dessa om du inte har varit i kontakt med någon.) 

 

6. Vilken eller vilka av följande produkter har du varit i kontakt med? 

 FRÌO eller FRIGO kylpåse (aktiveras genom att den doppas i vatten) 

 MediCool kylväskor (nedkylning av hela väskan innan användning) 

 MediCool kylväskor (nedkylning med hjälp av ett fryst gelpack) 

 Minikylskåp med plats för exempelvis injektionspennor 

 Vanlig kylväska (nedkylning med isklamp) 

Annat, ange vilken eller vilka: 



 

 

7. Vad tycker du är bra och vad anser du vara mindre bra med de produkter du 

har använt eller kommit i kontakt med? 

 

8. Vad ställer du för krav på en framtida kylförvaringsprodukt?  

(ranka de krav som listas) 

 
Oviktigt 

Inte alls 

viktigt 
Likgiltig Viktigt 

Mycket 

viktigt 

Tilltalande utseende      
Lågt pris      
Liten förpackning      
Plats för flera läkemedelsförpackningar      
Lätt att använda      
Skydda mot kyla      
Skydda mot värme      
Kylskåpskallt (+2 till +8 grader)      
Rumstemperatur (+20 till +25 grader)      
Kylförvaring i över 12 timmar      
Kylförvaring i över 24 timmar      

 

Övriga krav: 

 

 

9. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en framtida produkt? 

 

 Övriga kommentarer eller reflektioner: 

 

 

 
 
(lägg gärna till din epost om du tycker att det är okej att vi kontaktar dig senare i projektet - alla 

medverkande kommer naturligtvis att vara anonyma).  

 Tack för att du tog dig tid att medverka! 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjufrågor 

INTERVJU : Utveckling av mobil kylförvaringslösning för hormonpennor 

Datum:    Telefon/fysiskt möte 

Namn: 

Ålder: 

Diabetiker sedan: 

 

Vilka mediciner som kräver kylförvaring använder du? 

 

Hur stor är din dagsförbrukning? 

 

Har du känt dig förhindrad av dina mediciners förvaringskrav inför resor eller andra aktiviteter? 

 

Använder du någon produkt för mobil kylförvaring idag? 

 Vilken / vilka? 

 

 Hur ofta? 

 

När hade du haft / har du behov av en mobil kylförvaring? 

 Vid vilken yttertemperatur skulle du använda / använder du produkten? 

 

 Vilken temperatur vill du ha inuti förpackningen? 

 

 Hur länge måste produkten hålla ditt innehåll vid den valda temperaturen? 

 

OM KONTAKT MED PRODUKT FUNNITS 

Beskriv ett typiskt tillvägagångssätt vid användandet. 

 Vad gillar du med de befintliga produkterna? 

 

 Vad gillar du inte med de befintliga produkterna? 

 

 Vilka förbättringar skulle du gjort på produkten? 

 

Vart förvarar du dagens produkt?  

 Har du ett behov av att den ska få plats där? 

 

 Vart skulle du vilja förvara den? 



 

 

FRAMTIDA PRODUKT 

Vad skulle du vilja kunna få plats med i en framtida produkt? 

 Förvarar du ditt vardagsinsulin eller ditt lager i produkten? 

 

 Hur mycket / hur många artiklar skulle du vilja få plats med i produkten? 

 

Är det viktigt att tillbehören, t.ex. blodsockermätare och teststickor kan förvaras i samma förvarings-

lösning? 

 

Räcker det med förvaring i upp till 12 timmar eller finns ett behov för förvaring i upp till 24 timmar? 

 Annat tidskrav? 

 

 

KRAV 

Vad är viktigast, en förvaring som håller kallt längre än 12 timmar, eller att den är smidig och lätt att 
bära med sig? 

 

Är det viktigast att produkten skyddar mot värme eller skyddar mot kyla? 

 

Vad tar du hänsyn till när du köper produkten? 

 

Vad skulle du kunna tänka dig att betala? 

 

Andra särskilda krav? 

 

Känna /  klämma på FRÌO? 

 

Testa vikten – vilken? 

 

Jämförelse av måtten, bredd, höjd, längd? 

 

Övriga kommentarer: 

 

Villig att utföra en uppföljning senare i projektet? Ja / nej  



 

 

Bilaga 5 – Prototypritning (askstorlek Bravo) 

 

 

 

 

 

 

ClimSel: 2st 165x80x10mm Fodral (mm)

L 210

B 110

H 60

Lager

5 10

4 10

3 19

2 10

1 10

Lager 1 & 5

Mått (mm)

a = 210

   b b = 108

Lager 2 & 4

c = 165

d = 22,5

   e e = 80

f = 14

   f

h

Lager 3

g = 175

h = 17,5

   i i = 10

j = 30

   j

c d

g

Sidvy

Cl imSel  

Produkt

Cl imSel  

Toppvy

a



 

 

Bilaga 6 – Resultat temperaturtester 

Tester vid ca 40°C omgivande temperatur 

Isolering Prototyp # Yttre mått 
(LxBxH) (mm) 

Element Antal h 
<30°C 

Total 
vikt (g) 

Övrigt 

FRÌO   185 x 100 x 30 - 25 190* *Vikt då produkten börjar användas, dvs. 
efter dopp och vila. 

FRIGO   210 x 110 x 30 - 17 270* *Vikt då produkten börjar användas, dvs. 
efter dopp och vila. 

Armaflex 1 210 x 110 x 60 2 x 175 g C24 7 584   

Armaflex 2 200 x 135 x 60 2 x 175 g C24 8 682   

Armaflex 3 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 8 535   

Armaflex 4 200 x 135 x 60 2 x 150 g C28 10 633   

EPS (Frigolit) 5 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7,5 499   

Rohacell 6 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 8,5 534   

Armaflex* 7 200 x 135 x 50 1 x 175 g C24 7 498 *Undre element inklusive kringliggande 
isolering borttagen. 

A-R-A-R-A 8 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 8 534  

R-A-R-A-R 9 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7 535   

Armaflex** 10 200 x 110 x 30 1 x 175 g C24 4 363 ** Ny storlek, endast 1 undre isoleringslager 
och 1 element integrerat i övre. 

F-A-F-R-A-R-F-A-F 11 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 6 543 Folie mellan alla lager utom 2-3, 3-4 

F-R-F-A-R-A-F-R-F 12 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 5 543 Folie mellan alla lager utom 2-3, 3-4 

F-R-F-A-A-F-R-F 13 200 x 110 x 30 1 x 175 g C24 3,5 372 Kylelement under pennorna 

F-A-F-R-A-R-F-A-F 14 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7 546 Folie mellan alla lager utom 2-3, 3-4. Folie 
mellan 1-2, 4-5 går ej ut till kanten 

F-R-F-A-R-A-F-R-F 15 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7 546 Folie mellan alla lager utom 2-3, 3-4. Folie 
mellan 1-2, 4-5 går ej ut till kanten 

R-A-A-R 16 200 x 110 x 30 1 x 175 g C24 4 360   

A-F-R-A-R-F-A 17 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7 538 Folie mellan 1-2, 4-5 går ej ut till kanten, 
Folie överst och underst borttaget. 

R-F-A-R-A-F-R 18 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 6,5 538 Folie mellan 1-2, 4-5 går ej ut till kanten, 
Folie överst och underst borttaget. 

A-F-R-A-R-F-A 19 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9,5 538 Test med kylelement fullständigt nedkylda till 
7°C under ett dygn, samma som #17 annars 

R-F-A-R-A-F-R 20 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 11 538 Test med kylelement fullständigt nedkylda till 
7°C under ett dygn, samma som #18 annars 

A-F-R-A-R-F-A 21 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9 538 Samma som #19, men med 40w värmelampa 
i stället för 53w i värmeskåpet, ändå 40°C 

R-F-A-R-A-F-R 22 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9 538 Samma som #20, men med 40w värmelampa 
i stället för 53w i värmeskåpet, ändå 40°C 

R-F-A-R-A-F-R +FU 23 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 6,5 554 Samma som #18, men med folie runtom hela 
asken på alla håll. 

Armaflex 24 210 x 110 x 60 500 g C24 8 743  

Armaflex 25 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 8 537  

Armaflex 26 210 x 90 x 50 175 g C24 4 278 L#1: Pennfack i 4 mm neopren, 10 mm 
armaflex som isolering.  

Armaflex 27 Ø 84 x 200 1 x 368 g C24 9,5 603 L#2: Pappersrör med trätopp och botten, 10 
mm armaflex. kylelement nedkylda till 7°C 

Armaflex 28 200 x 100 x 60 2 x 175 g C24 7,5 607 L#3: Vaxduk och träskelett, interiör upp-
byggd likt ursprungsarmaflexen.  

A-R-A-R-A 29 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9,5 534 Omtest av prototyp 8, men med nedkylt C28-
element 7°C 

R-A-R-A-R 30 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 8,5 535 Omtest av prototyp 9, men med nedkylt C28-
element 7°C 

R-A-R-A-R + A 30 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9 539 Prototyp 9, men med yttre sidoisolering av 10 
mm armaflex. Ursprunget kapat 10 mm. 7°C 



 

 

Armaflex 31 Ø 80 x 225 1 x 368 g C24 8 497 Amaxone-pennfack med isolering av 10 mm 
armaflex samt tillägg i botten. 7°C 

R-A-R-A-R + A 32 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 7,5 539 Prototyp 9, men med yttre sidoisolering av 10 
mm armaflex. Ursprunget kapat 10 mm. 7°C 

A-R-A-R-A + A 33 210 x 110 x 60 2 x 150 g C28 9 544 Prototyp 8, men med yttre sidoisolering av 10 
mm armaflex. Ursprunget kapat 10 mm. 7°C 

Armaflex 34 Ø 80 x 225 1 x 368 g C24 9,5 497 Amaxone-pennfack med isolering av 10 mm 
armaflex samt tillägg i toppen. 7°C 

Armaflex DELTA Ø 90 x 205 2 x 180 g C28 11 507 Element placerade som en dubbelmacka. 7°C 

Bomull Handduk Ø 60 x 190 - 0,5 120 Ihoprullad handduk 

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 3x 80 g C7N 4,75 370   

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 2x 80 g C7N 2 290   

Armaflex, plastsidor Hotel Ø 72 x 200 3x 80 g C7N 3,5 377 2 mm PP mellan kylelement och pennor, 
motsvarar plastavskärmning mellan utrym-
mena. 

Armaflex, plastsidor Hotel Ø 72 x 200 2x 80 g C7N 2 297 2 mm PP mellan kylelement och pennor, mot-
svarar plastavskärmning mellan utrymmena. 

Tester vid ca -12°C omgivande temperatur 

Isolering Prototyp # Yttre mått 
(LxBxH) (mm) 

Element Antal h 
>2°C 

Total 
vikt (g) 

Övrigt 

FRÌO   185 x 100 x 30 - 0,75 190* *Vikt då produkten börjar användas, dvs. 
efter dopp och vila. 

FRIGO   210 x 110 x 30 - 1 270* *Vikt då produkten börjar användas, dvs. 
efter dopp och vila. 

Bomull Handduk Ø 60 x 190 - 0,5 120 Ihoprullad handduk 

Armaflex Foxtrot Ø 66 x 205 3x 80 g C7N 6 340   

Armaflex Foxtrot Ø 66 x 205 2x 80 g C7N 4,75 260   

Armaflex Golf Ø 90 x 205 2x 80 g C7N 2 313 Pennorna isolerade med separata omslutande 
9mm AF-rör 

Tester vid ca -10°C omgivande temperatur 

Armaflex DELTA Ø 90 x 205 360 g C28 2,5 507   

Armaflex DELTA Ø 90 x 205 360 g C7 6,5 507   

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 2x 80 g C7N 4,25 290   

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 3x 80 g C7N 4,75 370   

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 2x80 g C28N 1,75 290   

Armaflex Hotel Ø 72 x 200 3x80 g C28N 2 370   

 

  



 

 

Bilaga 7 – Benchmark 

Nödvändigt 
eller 

önskvärt 
krav 

Vikt 
1-5 

Krav Definition Mål Krav Prototyp 
Delta 

Koncept 
Mutter 

Koncept 
Saltkar 

Koncept 
Grepp 

Funktioner 

N 5 Skyddar innehåll 
mot värme 

Hålla en innertemperatur på <30°C 
under X timmar med en yttre tempera-
tur på 40 °C. 

12 8 4 2 2 2 

N 4 Skyddar innehåll 
mot kyla 

Hålla en innertemperatur på >2°C 
under X timmar  med en yttre tempera-
tur på -10°C. 

6 2 5 4 4 4 

N 4 Skyddar innehål-
let mot solljus 

Solens strålar hindras från att nå 
innehållet. 

Ja Ja 5 5 5 5 

N 4 Skyddar innehåll 
från yttre våld 

Produkten motverkar brytskador på 
innehållet och skyddar mot vibrationer. 

Ja Ja 5 4 4 4 

Ö 3 Rymmer innehåll I förpackningen ska finnas plats för 
minst X insulinpennor. 

3 2 5 5 5 5 

Ö 4 Skyddar innehåll 
och omgivning 
mot fukt 

Produkten ska använda torr kylteknik. Ja Ja 5 5 5 5 

Tillverkning 

Ö 4 Produktionsvänlig Produkten ska ha en hög produktions-
vänlighet med optimeringar inom DFA 
och DFM. 

Ja Ja     

Ö 4 Kostnadseffektiv Produkten ska ha en tillverkningskost-
nad som  ej överstiger X % av försälj-
ningspris ut till kund.  

25 33     

Ö 2 Är miljövänlig Produktens olika material innehåller inte 
miljögifter. 

Ja Ja     

Ö 2 Har lång livslängd Produkten ska vid regelbunden använd-
ning hålla i minst X år. 

3 2     

Övriga egenskaper 

Ö 3 Är hygienisk Produkten ska erbjuda en sanitär 
förvaring av innehållet och ska vid 
behov kunna rengöras. 

Ja Ja 4 4 4 4 

Ö 5 Tar upp lite plats Produkten ska ha en volym som inte 
överstiger XX cm3 under användning. 

560 860 1 3 3 3 

Ö 4 Når en stor 
kundkrets 

Produkten ska vara attraktiv för så 
många potentiella kunder som möjligt 
på en global marknad 

Ja Ja     

Ö 2 Har låg vikt Slutprodukten ska ofylld inkl. kylele-
ment väga högst X gram. 

350 500 3 2 2 2 

Ö 3 Har lågt pris Slutprodukten ska inte kosta mer än X 
kronor för konsumenten. 

200 350 3 4 4 3 

Ö 3 Är lätt att förstå En användare ska utan tidigare kun-
skap, efter att ha läst igenom bruksan-
visningen en gång, förstå hur produkten 
fungerar. 

Ja Ja 5 4 4 5 

Ö 4 Är smidig att 
använda 

Produkten ska vara lätt att öppna och 
återsluta utan hjälpmedel. 

Ja Ja 3 4 4 4 

Ö 1 Har ett tilltalande 
utseende 

Vid jämförelse med den största konkur-
renten ska minst X % av tillfrågade 
användare föredra produktens utseende 
framför konkurrentens. 

100 50     

 Poäng 48,00 46,00 46,00 46,00 

 Viktad Poäng 9,67 9,33 9,33 9,33 

 

  



 

 

Nödvändigt 
eller 

önskvärt 
krav 

Vikt 
1-5 

Krav Definition Mål Krav Koncept 
Enkelt 

Tyg 

Koncept 
Regn-
skur 

Koncept 
Översyn 

FRIO 
DUO 

Funktioner 

N 5 Skyddar innehåll 
mot värme 

Hålla en innertemperatur på <30°C 
under X timmar med en yttre tempera-
tur på 40 °C. 

12 8 2 2 2 5 

N 4 Skyddar innehåll 
mot kyla 

Hålla en innertemperatur på >2°C 
under X timmar  med en yttre tempera-
tur på -10°C. 

6 2 4 4 4 1 

N 4 Skyddar innehål-
let mot solljus 

Solens strålar hindras från att nå 
innehållet. 

Ja Ja 5 5 5 5 

N 4 Skyddar innehåll 
från yttre våld 

Produkten motverkar brytskador på 
innehållet och skyddar mot vibrationer. 

Ja Ja 5 5 4 2 

Ö 3 Rymmer innehåll I förpackningen ska finnas plats för 
minst X insulinpennor. 

3 2 5 5 5 4 

Ö 4 Skyddar innehåll 
och omgivning 
mot fukt 

Produkten ska använda torr kylteknik. Ja Ja 5 5 5 1 

Tillverkning 

Ö 4 Produktionsvänlig Produkten ska ha en hög produktions-
vänlighet med optimeringar inom DFA 
och DFM. 

Ja Ja     

Ö 4 Kostnadseffektiv Produkten ska ha en tillverkningskost-
nad som  ej överstiger X % av försälj-
ningspris ut till kund.  

25 33     

Ö 2 Är miljövänlig Produktens olika material innehåller inte 
miljögifter. 

Ja Ja     

Ö 2 Har lång livslängd Produkten ska vid regelbunden använd-
ning hålla i minst X år. 

3 2     

Övriga egenskaper 

Ö 3 Är hygienisk Produkten ska erbjuda en sanitär 
förvaring av innehållet och ska vid 
behov kunna rengöras. 

Ja Ja 4 5 3 2 

Ö 5 Tar upp lite plats Produkten ska ha en volym som inte 
överstiger XX cm3 under användning. 

560 860 3 3 3 5 

Ö 4 Når en stor 
kundkrets 

Produkten ska vara attraktiv för så 
många potentiella kunder som möjligt 
på en global marknad 

Ja Ja     

Ö 2 Har låg vikt Slutprodukten ska ofylld inkl. kylele-
ment väga högst X gram. 

350 500 3 3 2 5 

Ö 3 Har lågt pris Slutprodukten ska inte kosta mer än X 
kronor för konsumenten. 

200 350 3 3 3 4 

Ö 3 Är lätt att förstå En användare ska utan tidigare kun-
skap, efter att ha läst igenom bruksan-
visningen en gång, förstå hur produkten 
fungerar. 

Ja Ja 5 5 4 3 

Ö 4 Är smidig att 
använda 

Produkten ska vara lätt att öppna och 
återsluta utan hjälpmedel. 

Ja Ja 4 3 4 3 

Ö 1 Har ett tilltalande 
utseende 

Vid jämförelse med den största konkur-
renten ska minst X % av tillfrågade 
användare föredra produktens utseende 
framför konkurrentens. 

100 50     

 Poäng  48,00 48,00 44,00 40,00 

 Viktad Poäng  9,67 9,61 9,00 9,00 

 

  



 

 

Nödvändigt 
eller 

önskvärt 
krav 

Vikt 
1-5 

Krav Definition Mål Krav Wellion 
FRIGO L 

MediCool 
Pen Plus 

Case 

MediCool 
Dia-Pak 
Deluxe 

MediCool 
Dia-Pak 
Daymate 

Funktioner 

N 5 Skyddar innehåll 
mot värme 

Hålla en innertemperatur på <30°C 
under X timmar med en yttre tempera-
tur på 40 °C. 

12 8 5 4 2 2 

N 4 Skyddar innehåll 
mot kyla 

Hålla en innertemperatur på >2°C 
under X timmar  med en yttre tempera-
tur på -10°C. 

6 2 1 1 1 1 

N 4 Skyddar innehål-
let mot solljus 

Solens strålar hindras från att nå 
innehållet. 

Ja Ja 5 5 5 5 

N 4 Skyddar innehåll 
från yttre våld 

Produkten motverkar brytskador på 
innehållet och skyddar mot vibrationer. 

Ja Ja 2 3 3 3 

Ö 3 Rymmer innehåll I förpackningen ska finnas plats för 
minst X insulinpennor. 

3 2 5 3 5 2 

Ö 4 Skyddar innehåll 
och omgivning 
mot fukt 

Produkten ska använda torr kylteknik. Ja Ja 1 5 5 5 

Tillverkning 

Ö 4 Produktionsvänlig Produkten ska ha en hög produktions-
vänlighet med optimeringar inom DFA 
och DFM. 

Ja Ja     

Ö 4 Kostnadseffektiv Produkten ska ha en tillverkningskost-
nad som  ej överstiger X % av försälj-
ningspris ut till kund.  

25 33     

Ö 2 Är miljövänlig Produktens olika material innehåller inte 
miljögifter. 

Ja Ja     

Ö 2 Har lång livslängd Produkten ska vid regelbunden använd-
ning hålla i minst X år. 

3 2     

Övriga egenskaper 

Ö 3 Är hygienisk Produkten ska erbjuda en sanitär 
förvaring av innehållet och ska vid 
behov kunna rengöras. 

Ja Ja 2 4 4 4 

Ö 5 Tar upp lite plats Produkten ska ha en volym som inte 
överstiger XX cm3 under användning. 

560 860 4 1 2 5 

Ö 4 Når en stor 
kundkrets 

Produkten ska vara attraktiv för så 
många potentiella kunder som möjligt 
på en global marknad 

Ja Ja     

Ö 2 Har låg vikt Slutprodukten ska ofylld inkl. kylele-
ment väga högst X gram. 

350 500 5 2 2 5 

Ö 3 Har lågt pris Slutprodukten ska inte kosta mer än X 
kronor för konsumenten. 

200 350 5 5 4 5 

Ö 3 Är lätt att förstå En användare ska utan tidigare kun-
skap, efter att ha läst igenom bruksan-
visningen en gång, förstå hur produkten 
fungerar. 

Ja Ja 3 5 5 5 

Ö 4 Är smidig att 
använda 

Produkten ska vara lätt att öppna och 
återsluta utan hjälpmedel. 

Ja Ja 3 4 4 4 

Ö 1 Har ett tilltalande 
utseende 

Vid jämförelse med den största konkur-
renten ska minst X % av tillfrågade 
användare föredra produktens utseende 
framför konkurrentens. 

100 50     

 Poäng  41,00 42,00 42,00 46,00 

 Viktad Poäng  8,22 8,44 8,33 9,17 

  



 

 

Bilaga 8 – DFMA 

 

 


