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Abstract 

This report describes a Bachelor thesis executed at Jönköping University in Mechanical 
engineering, specialized in product development and design by Adam Gustafsson and Thomas 
Persson. The thesis was made during the spring of 2018 and was the final assignment before 
graduation. 

Unadvised aluminum cans that are unsealed run risk for bees and wasps to intrude the can. 
This may have devastating consequences, not least for people with allergy to stings of bees and 
wasps. Therefore, a need was determined of a product that prevents stings to mouth and 
pharynx when it comes to drinking from a can. An assignment from Axelent Engineering 
became the groundwork of this report.  

The goal of was to generate suggestions of concepts with a safety lid that would eliminate risks 
from unsealed cans, minimize spill and preserve the characteristics of the drink. From 
perspective of the client demands and the issues described in the report a result could be 
presented. Highest priority was the development of the product but desirable was also to 
implement research of the market, material selection and sales preparations. 

Based on the theories and methods presented in the thesis two suggested concepts could be 
screened, which later was weighted to become one final concept. All concepts were compared 
with starting point from the requirements which revealed the final concept. The result was a 
compact safety lid that was the best alternative and met the requirements for manufacturing, 
function clarity and selected target group. 

The thesis contributed to increased knowledge in the field and gave a clear picture of how the 
product development process could be. The assignment resulted in a functional prototype that 
lays the foundation to continue develop into a finished product. The final product aim to 
increase the comfort and awareness among the consumer.  
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver examensarbetet som genomförts på Jönköping University inom 
Maskinteknik, produktutveckling och design av Adam Gustafsson och Thomas Persson. Arbetet 
genomfördes under vårterminen 2018 och var den avslutande delen av utbildningen.  

Obevakade aluminiumburkar som inte är förseglade medför risk att bin och getingar kan göra 
intrång i burken. Detta kan ge förödande konsekvenser, inte minst för personer med bi- och 
getingallergi. Därför sågs behovet av en produkt som skyddar mot stick i munhåla och svalg vid 
intag av dryck i burk. Med uppdrag från Axelent Engineering blev detta grunden till 
examensarbetet. 

Syftet var att generera fram förslag på ett fungerande koncept av ett skyddslock som skulle 
avlägsna faror från oförseglade burkar, minimera spill och bevara dryckens egenskaper.  
Utifrån kundens kravspecifikation och frågeställningar som presenteras i rapporten har ett 
resultat uppnåtts. Produktframtagningen hade högsta prioritet men önskvärt var även att 
genomföra marknadsundersökning, patentundersökning, materialval och 
försäljningsförberedelser. 

Utifrån de teorier och metoder som studien har utgått från har två konceptförslag arbetats fram 
som sedan jämförts och blivit till ett slutgiltigt koncept. Samtliga konceptförslag jämfördes med 
utgångspunkt från de kriterier som fanns. Resultatet blev ett kompakt skyddslock som även var 
det bästa alternativet när det kom till tillverkning, funktionstydlighet och 
målgruppsanpassning.  

Examensarbetet bidrog till ökad kompetens inom området och en illustration av hur 
produktutvecklingsprocessen kan se ut. Arbetet resulterade även i en fungerande prototyp som 
lägger grunden till vidareutveckling av en fullständig produkt. Den färdigställda produkten har 
som mål att i framtiden öka tryggheten hos användaren.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Obevakade aluminiumburkar som inte är förseglade medför en risk att bin och getingar kan 
göra intrång i burken. Att inta dryck från en burk där bin eller getingar har gjort intrång kan få 
förödande konsekvenser. 

En anafylaktisk chock innebär en allergisk reaktion av geting och bistick vilket i Sverige är 
relativt ovanligt. I Sverige har cirka en procent av befolkningen tendens till att få detta 
chocktillstånd. Enligt statistik från astma- och allergilinjen omkommer i genomsnitt två 
personer till följder av en allergisk reaktion av geting eller bistick varje år. [1] 

En allergisk reaktion av geting eller bistick kan medföra att den drabbade personen omkommer 
oberoende var sticket uppkommer. Ett stick i munhåla eller svalg kan medföra att personen i 
fråga får svullnad, vilket kan leda till kvävning [2]. Detta innebär att antalet dödsfall och skador 
på grund av syrebrist ökar i jämförelse med den presenterade statistiken i föregående stycke. 

Bin och getingar är relativt små, i genomsnitt 15mm lång och 5mm i diameter. I och med deras 
storlek kan det vara svårt att upptäcka om de skulle göra intrång i en aluminiumburk. [3] 

Examensarbetet genomförs i samarbete med Axelent Engineering AB och produkten är 
efterfrågad av en av deras kunder.  

Axelent Engineering AB grundades 1972 och med stor kunskap kring maskintillverkning, 
automationslösningar och complete design är företaget ett av de största konsultföretagen i 
Jönköpingstrakten. Axelent Engineering är ett av fyra företag i Axelent Group. De övriga tre är 
Axelent AB, Axelent wire tray AB och Axelent software. [4] 

Axelent engineerings affärsmodell bygger på att automatisera och skapa lönsamma flöden. Som 
passar både mindre eller stora företag som vill investera i produktutveckling eller produktion. 
[5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.1.1 - Affärsidén presenteras i form av process x – 
den gula vägen 
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1.2 Problembeskrivning 
Vid dålig uppsikt av dryckesburkar ökar risken för intrång av getingar och bin. Eftersom 
innehållet i burken inte är synligt kan insekternas intrång utgöra livshotande konsekvenser för 
människan. Getingar och bin attraheras av sockret som finns i läsken därför är det vanligt att 
de kryper ner i burken [6]. Detta är ett problem som sker under årets varmare månader då 
getingar och bin är som mest aktiva.  
 
Förutom lockelsen av socker i ren form så attraheras insekterna dessutom av socker som ingått 
i någon form av jäsningsprocess. Vilket gör att de även kan krypa ner i alkoholhaltiga drycker 
[6]. Detta fenomen innebär att målgruppen i framtiden dessutom kan inkludera vuxna vid intag 
av alkoholhaltiga drycker. 
 
Målgruppen för denna studie är barn och barnfamiljer, eftersom barn ofta är ouppmärksamma 
och föräldrarna inte ska behöva oroa sig för att deras barn blir stuckna i munhåla eller svalg.  
 
Produkten som denna designstudie ska bidra till är att förhindra intrång av bin och getingar i 
en öppnad aluminiumburk. Skyddslocket måste sitta bra på burken, eftersom att drycken ska 
kunna intas med skyddet monterat. Majoriteten av de skyddslock som finns på marknaden i 
dagsläget är endast förslutningslock. Detta innebär att du inte kan dricka ur burken med locket 
monterat. Genom att konstruera ett skyddslock som inte behöver avmonteras kommer detta bli 
ett mer attraktivt alternativ för kunden. För att bibehålla ett effektivt skydd mot getingar och 
bin är ett alternativ någon form av nät. Där drycken enkelt kommer igenom men stänger ute 
insekterna. För att öka attraktionen av produkten ytterligare eftersträvas en önskad 
funktionalitet för att bevara dryckens egenskaper vid brytning av förseglingen samt minimera 
spill.  
 
Studien använder sig av ett hållbart utvecklingsperspektiv vilket innebär att ”Dagens 
utveckling inte ska äventyra framtida generationers livsmöjlighet” [7, p. 137]. För att 
produkten ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt måste materialval, tillverkningsmetod och 
återanvändning tas i åtanke. Den önskade tillverkningsmetoden från kunden är formsprutning 
vilket leder till att någon form av återanvändbar plast kommer tillämpas. För att öka 
livslängden på skyddslocket så måste materialet tåla diverse rengöringsmedel. Materialet får 
dessutom inte vara giftigt för användaren.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta fram en produkt som avlägsnar faror från oförseglade burkar samt 
minimerar spill och bevarar dryckens egenskaper när burken inte är förseglad.  

 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur kan produkten vara utformad för att skydda mot intrång av bin och/eller getingar? 
 

[2] Hur kan produkten medföra minimeringen av spill och bevarandet av dryckens 
egenskaper?  

 
 

[3] Vilket val av plastmaterial är lämpligt att använda sig av med utgångspunkt ur ett 
hållbart utvecklingsperspektiv? 
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1.4 Avgränsningar 
 
När det gäller materialval så avgränsas studien till plast, eftersom kundens önskemål är att 
kunna tillverka produkten med hjälp av formsprutning. 
 
Diametern varierar beroende på val av aluminiumburk (se tabell 1.4.1). Studien avgränsas till 

den typ av burk vars ytterdiameter är 54±0,3mm och täcker då in fyra av fem varianter på 
burkar (se tabell 1.4.1). Figur 1.4.1 och figur 1.4.2 illustrerar valet av burk, vilket är en 
traditionell 33 centiliters burk. Skyddet kommer dessutom kunna appliceras på en 35,5- och 50 
centiliters burk då diametern är samma. 
 

Tabell 1.4.1 – mått på olika burkar 

Exempeldryck Volym 
[ml] 

Ytterdiameter 
[mm] 

Inre diameter 
[mm] 

Redbull 250 51,8 47,7 

Nocco 330 53,9 47,6 

Cola 330 53,8 47,7 

Celsius 355 54,1 47,6 

Monster 500 53,9 47,7 

  

  

Figur 1.4.1- Diametrisk vy Figur 1.4.2 - Ytterdiameter 
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1.5 Disposition 

I Teoretiskt ramverk presenteras de teorier som ligger i grund till för att få svar på rapportens 
frågeställningar. Där redovisas teorier bland annat om designprocessens uppbyggnad, material 
och marknadsundersökning.  

Nästkommande kapitel är Metod som innehåller samtliga metoder som har använts under 
arbetets gång. Metoder som beskriver processen kring förarbetet, funktionsanalys, 
marknadsundersökning och tidsplanering presenteras där.  

Därefter kommer Genomförande och implementation som ger svar på hur arbetet har 
genomförts och upplägget på hur frågeställningarna som har presenterats i rapportens 
introduktion ska besvaras. Även hur man har gått till väga och hur metoderna har använts.  

Nästa kapitel är Resultat som tar upp det slutgiltiga konceptet och beskriver mer ingående kring 
funktionerna.  

Till sist kommer Diskussion och slutsatser som belyser egna tankar och åsikter kring arbetet 
samt en diskussion kring resultatet.   
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Tabell 2.1.1 beskriver vilken teoretisk bakgrund som studien har använts sig av för att besvara 
frågeställningarna.  

Tabell 2.1.1 

Teori Frågeställning 1 Frågeställning 
2 

Frågeställning 
3 

Idégenerering X X  X 

Marknadsundersökning X     

Immaterialrätt X X   

Material X X X 

CAD X X X 

CAE X   X 

Additiv tillverkning X X X 

Produktutvecklingsprocessen X X X 

Tillverkningsmetod X   X 

 

2.2 Idégenerering 

Innan idéprocessen sätts igång är det bra att redan innan veta på ett ungefär vad som ska 
åstadkommas. Genom att använda sig av frågeställningar under arbetets gång samt sikta mot 
del- och huvudmål skapas ett effektivare arbete. Dessa frågor ger en bra riktning under arbetets 
gång: Vart vill vi? Vart står vi? Hur når vi dit? [7, p. 63] 

2.2.1 Idéskapandets fyra faser 
Vid idégenerering finns det fyra faser som ofta används. Det börjar med förberedelse, där 
uppgiften beskrivs och information om problemet samlas för att kunna ha det som underlag. 
Nästa fas är inkubation, där informationen bearbetas och tankarna analyseras. För att sedan 
under tredje fasen få insikt, om problemet och den självklara lösningen uppenbarar sig. 
Därefter sker en verifiering av idén, där det testas för att se om en tänkbar lösning har hittats. 
[8] 

2.2.2 Metoder för kreativt skapande 

När det kommer till att ta fram nya idéer finns det färdiga metoder att använda sig av för att 
underlätta denna process. Nedan beskrivs metoder som förekommer vid en 
produktframtagningsprocess.  

2.2.2.1 Brainstorming 

En grupp på oftast tre och sex personer som sitter och diskuterar idéer som dyker upp. I början 
av mötet ges en klar definition av problemet men inte för strikt för att ändå kunna generera 
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olika tankegångar. Viktigt att alla kommer till tals och man inte bedömer idéerna under mötet. 
Denna metod alstrar fram olika idéer under kort tid. [7, p. 64] 

2.2.2.2 Stop and go 

Denna metod liknar brainstorming, enda skillnaden är att korta pauser implementeras under 
mötet för att motverka idétorka. [7, p. 64]  

2.2.2.3 Brainwriting  

Gruppen sitter under tystnad och skriver ner idéer på papper. Genom denna metod ska 
gruppmedlemmarnas idéer förhindras att hamna i samma tankebanor. Efter några minuter 
presenteras medlemmarnas idéer för varandra, vilket bidrar till inspiration och 
vidareutveckling av koncepten.  [7, p. 64] 

2.3 Marknadsundersökning 

En marknadsanalys är ett viktigt första steg i produktutvecklingsprocessen. Information som 
presenteras är oftast inte hundraprocentig. Den är dock viktig för att kunna bestämma och anta 
var, hur och till vem produkten ska riktas till. För att göra en systematisk analys bör vissa 
punkter tas hänsyn till. [9, pp. 100-109] [7, pp. 112-116] 
Punkter är följande: 

• Kundkategorier och marknadssegment 

• Marknadspotential 

• Marknadspenetrering 

• Marknadsandel 

2.3.1 Datainsamling 

En marknadsundersökning kan vara en kvantitativ eller kvalitativundersökning. Vid 
kvantitativa undersökningar får man en mer statistisk bild medan en kvalitativ undersökning 
ger en med detaljerad överblick av de tänkta kundernas värderingar och synpunkter på 
produkten. [9]  

2.3.1.1 Intervju 

Intervjuaren anordnar ett möte med personen som ska intervjuas. Intervjun bygger på frågor 
som besvaras och ger sedan ett underlag till den information som söks. Intervjun kan ske via 
ett telefonsamtal och behöver inte vara ett personligt möte. [10] 

2.3.1.2 Enkät 

En enkät är en form av intervjuundersökning där personen som blir intervjuad svarar på frågor 
i ett formulär. Ofta distribueras frågeformuläret via post men förekommande är även att 
frågeställaren ställer frågor via telefon. En annan typ av enkät är att frågeställaren finns till 
hands för att förtydliga enkäten. Denna form kallas ”enkät under ledning”. [11] 

2.4 Material 

Detta kapitel beskriver de material som studien genom jämförelser och utvärdering har fått 
fram. Materialen som presenteras är de två som fick bäst resultat i materialvalsprocessen.  

2.4.1 Polyeten (PE) 

Polyeten är en av de absolut störst förekommande plasterna på världsmarknaden i dagsläget. 
Årligen produceras över 60 miljoner ton Polyeten världen över. Anledningen till att denna form 
av delkristallina volymplast är så populär beror bland annat på det låga materialpriset i 
förhållande till dess egenskaper. [12, p. 13] 

Poly är grekiska och betyder många, polyeten innebär därför att molekylen är uppbyggd av flera 
etenmolekyler. Eten är monomer i polyeten och har den kemiska beteckningen C2H4. Polyeten 
är en delkristallin plast, vilket är en av huvudgrupperna i termoplaster. Den andra gruppen som 
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finns kallas för amorfa plaster. Vad som bestämmer om en plast är delkristallin eller amorf är 
hur dess struktur ser ut. Figur 2.4.1 visar hur strukturen i en amorf och kristallin termoplast ser 
ut. [12, pp. 9-13] 

 

Figur 2.4.1 [13] 

Som figur 2.4.1 illustrerar är molekylerna i en amorf struktur oordnad och i en kristallin 
struktur ligger molekylkedjorna i ordnade lameller. Den kristallina strukturen medför att 
polyeten har bättre utmattningshållfasthet och kemikalieresestans i jämförelse med en amorf 
struktur. [12, p. 12] 

2.4.1.1 Klassificering 

Polyeten klassificeras i olika grupper, beroende på hur polymerkedjorna är strukturerade vilket 
leder till olika grad av densitet och egenskaper. [12, p. 13] 

• UHMWPE: Ultrahög molekylvikt 

• HDPE: Hög densitet 

• MDPE: Medeldensitet 

• LLDPE: Linjär låg densitet 

• LDPE: Låg densitet 

• PEX: Tvärbunden  

2.4.1.2 Materialegenskaper  

Polyeten har flera goda egenskaper. Det är en plast med lågt materialpris och det kan 
framställas i olika densitet beroende på användningsområde. Det går att modifiera för att få det 
livsmedelsgodkänt och har en god kemikaliebeständighet. [14, pp. 144-145] 

Tabell 2.4.1 [15] 

Pris 13,8–14,1 SEK/kg 

Densitet 939 – 960 kg/m3 

Maximal temperatur 90–110 °C 

Återvinningsbar Ja 

Påverkan av UV-strålning, skala 1–4 2 

Lämplig för formsprutning Mycket 
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2.4.2 Polypropen (PP) 

Polypropen är precis som polyeten en delkristallin termoplast. Polypropen är uppbyggd av 
propenmolekyler, vilket är skillnaden i jämförelse med polyeten vars monomerer är eten. Efter 
LDPE (low density polyethylene) som främst används för att tillverka plastkassar, är 
populariteten av polypropen inte långt efter. Ett vanligt användningsområde för polypropen är 
när en gångjärnseffekt önskas. Detta eftersom polypropen har god utmattningsbeständighet. 
[12, pp. 15-16] 

Polypropen är i sin grundform en plast som bland annat har dålig UV-strålnings beständighet. 
Att tillsätta olika typer av additiv till polypropen är vanligt just för att framställa ett material 
med rätt egenskaper för en given applikation. [12, pp. 15-16] 

2.4.2.1 Materialegenskaper 

Till skillnad från polyeten som vid polymeriseringen kan anpassas med olika antal sidogrenar 
så har polypropen endast ett grundtillstånd. Materialegenskaperna för polypropen påminner 
mycket om polyeten. Med lågt materialpris, god kemikalieresistans och hög 
utmattningsbeständighet. Genom att tillföra olika typer av additiv så kan bättre UV-
motståndskraft och styvhet uppnås. [14, pp. 150-151] 

Tabell 2.4.2 [16] 

Pris 14,6 – 15,2 SEK/kg 

Densitet 890 – 910 kg/m3 

Maximal temperatur 100 – 115 °C 

Återvinningsbar Ja 

Påverkan av UV-strålning, skala 1–4 1 

Lämplig för formsprutning Mycket 

2.4.2.2 Additiv polypropen 

Här beskrivs några av de vanligaste tillsatsämnena för polypropen. [17, p. 79] 

• Stabilisatorer: Används för att öka plastens motståndskraft för UV-ljus och värme 

• Fiberarmering: Tillsats av fibrer, vanligen glas- eller kolfibrer. Detta leder till en ökad 
styvhet och slagstyrka för plasten 

• Mjukgörare 

• Färgämnen 

2.5 CES EduPack 

CES EduPack är en programvara som tillhandahåller kunskap om material. Programmet 
används främst till forskning inom högskolor och universitet för att ta reda på lämpliga 
tillverkningsmetoder och materialegenskaper om ett specifikt material. Olika material kan på 
ett enkelt sätt jämföras med hjälp av grafer och diagram. [18] 

2.6 Computer Aided Design (CAD) 

CAD-system är ett datorbaserat användarverktyg som används vid konstruktion och 
produktutveckling. Systemen har inbyggda moduler som hanterar saker som: 
geometriuppbyggnation, simuleringar, FEM-beräkningar och yt-modellering.   [9, pp. 502-509] 
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2.7 Computer Aided Engineering (CAE) 

Tester på prototyper kan generera höga kostnader för ett företag då en produkt behöver 
kontrolleras ett antal gånger för att säkerställa vissa krav och funktioner. För att minska dessa 
kostnader och arbete tillämpar man CAE på produkten först i konceptstadiet. Med hjälp av CAE 
är det möjligt att virtuellt simulera och beräkna en produkts beteenden och funktioner. 
Metoden används för att göra en känslighetsanalys om produktens påverkan av yttre krafter. 
Även för att kunna beräkna hållfasthet och andra konstruktionsparametrar. [9, pp. 529-530] 

2.8 Additiv tillverkning 

Additiv tillverkning benämns även ofta som 3-D-printing och innefattar olika typer av 
tillverkningstekniker. De används främst till prototyptillverkning men också till produktion. 
Tekniken som ligger bakom 3D-printing är att materialet lägger sig lager på lager som tillslut 
bildar en färdig detalj. Tillverkningsmetoden gör det möjligt för tillverkaren att snabbt kunna 
erbjuda en prototyp till sina kunder till ett rimligt pris, jämfört med en metod som kräver 
specialverktyg och efterbearbetning. Prototyperna görs utifrån en CAD-modell som matas in i 
3D-printern. [19]  

2.8.1 FDM 

FDM (fused filament modeling) är en teknik där en termoplast används vid tillverkning. Plasten 
värms upp genom ett munstycke och förs över till en bädd där detaljen bildas och plasten 
stelnar. Bädden sänks ner allt eftersom plasten stelnar och nästa lager läggs tills det att detaljen 
är färdig. [20] 

2.8.2 SLA 

Detaljen blir till genom att en behållare med en flytande polymer utsätts för en laserstråle som 
går över vätskan och bildar detaljen. Resultatet ger detaljen en fin yta och kräver knappt någon 
efterbearbetning. [20] 

2.8.3 SLS 

SLS (Selective Laser Sintering) består av en kraftfull laser som sammanfogar små 
plastpartiklar. När varje lager har stelnat förs ”byggplattan” ner och nästa lager läggs på. [20] 

2.9 Produktutvecklingsprocessen 

Inom produktutveckling är det vanligt att använda sig av någon typ av process som följs under 
arbetets gång. Processens steg kan se olika ut beroende på vad projektet innefattar. Nedan 
beskrivs tre olika typer av produktutvecklingsprocesser.  

2.9.1 Designprocessen 

Boken Design: process och metod av Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson och P. Törlind samt Design 
i fokus av K. Österlin beskriver processen av ett designprojekt. Processen kan sammanfattas 
enligt fyra steg som är planera, analysera, generera koncept därefter bearbetning och 
utvärdering. Grundprincipen för designtänkande är att hitta nya lösningar på problem, 
utvärdera för att sålla koncept och därefter kombinera olika koncept till nya idéer. [21, pp. 
29,118]  [7, pp. 38,45] 

2.9.2 Produktutvecklingsprocessen 

I Produktutveckling och design: effektiva metoder för konstruktion och design förklarar H. 
Johannesson, J.-G. Persson och D. Pettersson att produktutvecklingsprocessen kan 
sammanfattas i tre huvudfaser: förstudie och idégenerering, konstruktion och design samt 
tillverkning och marknadsintroduktion. Dessa huvudfaser innefattar sju delfaser: förstudie, 
produktspecifikation, idégenerering, sållning av koncept, detaljkonstruktion, prototyp 
framtagning och anpassning inför tillverkning. [9] 
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2.9.3 New Product Development (NPD) 

J. Law beskriver i A Dictionary of Business and Management en produktutvecklingsmetod som 
är framtagen särskilt för att ta fram nya produkter. Processen består av sex steg och dessa är 
idégenerering, undersökning, marknads- och konkurrensanalys; utveckling, 
marknadsintroduktion och slutligen kommersialisering. [22] 

2.10 Formsprutning 

Formsprutning är en form av gjutning där detaljen görs i en tvådelad form. Fördelen med 
formsprutning är att en detalj med komplicerade geometrier kan tillverkas i stora serier. 
Materialet är oftast en polymer och sprutas in i formen med högt tryck som stelnar och bildar 
detaljen. Denna tillverkningsmetod förekommer ofta vid framtagning av konsumentprodukter 
och detaljer till elektronik. [23, pp. 1-5]
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3 Metod  

Detta kapitel beskriver de metoder som ansågs lämpliga att använda till genomförandet av 
examensarbetet. Metoderna ger en grund till att kunna besvara rapportens frågeställningar.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Tabell 3.1.1 

Metod Frågeställning 
1 

Frågeställning 
2 

Frågeställning 
3 

Förarbete X X X 

Tidsplanering 

  

X 

Elimineringsmatris X X X 

 

3.2 Tidsplanering 

När det kommer till att planera tiden för ett produktutvecklingsprojekt är det bra att göra klart 
för sig vilka faser projektet ska innehålla. När faserna har fastställts kan en tidsplan göras, där 
en vanlig metod att använda är ett Gantt-schema. Denna typ av tidsplanering görs för att 
förhindra att projektet inte blir klart i tid. Ett Gantt-schema gör det möjligt att enkelt se när 
varje fas har sin start- och slutpunkt samt hur långvarig varje fas är.   [9, pp. 656-659]  

Studiens Gantt-schema finns att tillgå i bilagor (se bilaga 5).   

3.3 Förarbete 

3.3.1 Konkurrensanalys 

Produkter som redan finns tillgängliga på marknaden kan komma att bli konkurrenter, därför 
är det en fördel att göra en konkurrensanalys för att kunna hantera detta. Denna analys är ett 
verktyg som kan användas för att identifiera möjliga konkurrenter samt se hur de marknadsför 
sina produkter, för att på så sätt välja ut vilka aktörer som ska undvikas och vilka som väljs ut 
att konkurra med. Ett sätt att analysera konkurrenternas produkter är att tillämpa reverse 
engineering. 

Reverse engineering (RE) går ut på att analysera en redan befintlig produkt i detalj. Material 
form och produktens funktioner dokumenteras. En CAD-modell kan även göras för att kunna 
analysera produkten med hjälp av CAE och CAM. [9, pp. 297, 527-528]   

3.3.1.1 SWOT-analys   

SWOT-analys är ett planeringsverktyg som används i företag och organisationer. Modellen 
bygger på fyra områden som oftast delas upp i en tabell om fyra delar. De fyra komponenterna: 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot delas upp i en enskild ruta. Matrisen används sedan för 
att tydliggöra företagets eller konkurrenternas konkurrenskraft. [24] 

3.3.2 Marknadsundersökning 

Befintliga produkter behöver specificeras på marknaden för att få en överblick av 
konkurrenterna. Information om befintliga produkter och tekniska lösningar fås från en mängd 
olika källor som till exempel på mässor, genom patentgranskning, konkurrenternas produkter, 
återförsäljare och offentlig statistik. [7, pp. 112-116] 
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3.3.3 Tillverkningskostnad 
Innan en produkt tas fram bör en uppskattning ha gjorts om vad produkten i slutändan kommer 
att ha för självkostnad. En bra början är att ta reda på tillverkningskostnaden.  

Enligt ett flertal plasttillverkare (Prototal AB, A-plast AB) inom Jönköpingsområdet är det 
viktiga faktorer som bör vara upplysta när en plastdetalj ska tillverkas. Dessa faktorer är: vilken 
generell godstjocklek detaljen kommer att ha, vilket material som ska användas, om produkten 
ska färgas och om detaljen kräver någon efterbearbetning och packning. Dessa faktorer gäller 
då en plastdetalj ska formsprutas och kommer att påverka kostnaden för detaljen. 

 

3.3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är grunden till ett utvecklingsarbete för att kunna klarlägga vilket resultat 
som förväntas. Detta blir tydligt genom att specificera mätbara och tydliga krav och funktioner 
som produkten ska bära. Under utvecklingsprocessen kan specifikationen komma att ändras 
beroende på om kunskap om produkten ökar. Efter bearbetning och uppdateringar av 
kravspecifikationen sammanställs den till en slutspecifikation som sammanfattar den färdiga 
produkten. [9, pp. 117, 136-137] 

3.3.5 Funktionsanalys 

En funktionsanalys ger förståelse för vad en produkt eller detalj ska klara av. Funktionen 
beskrivs i form av substantiv och verb. Vanligt är att funktionerna listas i en tabell där en 
huvudfunktion specificeras men även delfunktioner. Funktionerna får sedan ett attribut, 
antingen nödvändig eller önskvärd som anger prioriteringen av funktionerna. Dock kan en 
önskvärd funktion bidra till att produkten blir mer attraktiv och lockar fler kunder. Därför bör 
diskussioner föras inom utvecklingsteamet.  [21, pp. 69-71] 

Studiens funktionsanalys finns att tillgå i bilagor (se bilaga 1).   

3.4 Konceptsållning 

3.4.1 Elimineringsmatris  

Genom att använda Pahl och Beitz elimineringsmatris visas det tydligt vilka koncept som 
uppfyller de satta kriterier till utvecklingsprodukten. Varje koncept listas och får ett värde, ja 
(+) om konceptet ska utvecklas, nej (-) om konceptet ska elimineras, eller (?) om det krävs mer 
information innan ett beslut kan fattas. [9, pp. 182-183] 

3.4.2 Poängsättningsmatris  

Denna metod används när vissa kriterier är viktigare än andra. Genom att tilldela en viktfaktor 
i procent till varje koncept och därefter dela ut poäng (1–5) efter hur pass bra varje koncept 
uppfyller varje kriterium fås ett viktat poäng. Summan av de viktade poängen för varje koncept 
sammanställs och jämförs för att sedan kunna rangordnas och avslöja det koncept som 
uppfyller kriterierna bäst. [25, p. 209] 

3.4.3 ”Magkänsla”- metoden 

Metoden går ut på att koncepten jämförs. Utifrån den information och bedömning som kan 
göras tas sedan ett beslut om vilket koncept som verkar vara det bättre alternativet. De kriterier 
som finns tas inte hänsyn till utan det som avgör är magkänslan som utvecklaren får. [25, p. 
199]  
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3.5 Materialval 

Metoden som studien använder sig av för att välja material bygger på fyra steg. Det första steget 
innebär att översätta kravbilden uttryckt i funktioner, restriktioner, mål och fria variabler. 
Funktioner innebär vad produkten ska användas till och restriktionerna är de villkor som 
materialet måste uppnå. Målbilden målas upp genom att presentera de egenskaper som ska 
strävas emot att maximera och minimera, t.ex. kostnad. De fria variablerna innebär de saker 
som designstudien är fria att ändra på.  

Nästa steg i materialvalsmetodiken är att avlägsna de material som inte uppfyller de givna 
restriktionerna.  

Det tredje steget är att ta de material som har klarat av steg två och rangordna dessa beroende 
på vilka material som anses vara lämpligast. 

Sista steget innebär att kolla hur de slutgiltiga materialen har fungerat för andra konkurrenter 
i liknande användningsområden. Därefter genomförs det absoluta materialvalet. [26, pp. 34-
48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5.1 - Vägen till rätt material [26, p. 34] 
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4 Genomförande och implementation 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande. Det vill säga hur man gått tillväga för 
att möta studiens frågeställningar och syfte. I detta avsnitt beskrivs också hur 
designprocessen har blivit implementerad och använd. 

4.1 Designprocessen frågeställning 1 

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes först grundläggande forskning av 
den ungefärliga storlekenen på bin och geting. Genom att använda detta mått under 
designprocessen så kunde olika förslag tillämpas. De olika koncepten som arbetades fram hade 
som grundläggande krav att de inte skulle ha så pass stor öppning att intrång av bin eller 
getingar var möjlig.  

I designprocessen användes två olika typer av lösningar för att besvara frågeställningen. Den 
första var att förhindra intrång med hjälp av att inte överskrida diametern på ett bi eller geting. 
Den andra idén var att det skulle vara möjligt att återförsluta locket efter intag av dryck. Vilket 
innebar att det fanns en risk att bin eller getingar gjorde intrång om användaren skulle glömma 
stänga locket.  

4.2 Designprocessen frågeställning 2 

Under designprocessen användes information från konkurrentanalysen. Genom att se hur 
konkurrenter hade löst problematiken med spill och bevarandets av dryckens egenskaper. 
Delar av konkurrenternas lösningar implanterades i studiens design.  

4.3 Designprocessen frågeställning 3 

Under designprocessen användes tänket hela tiden att locket ska kunna tillverkas med 
formsprutning. Det innefattade att rätt släppvinklar användes och dessutom med grundvalen 
av material. Förutom att materialen skulle fungera att formsprutas så skulle de också vara 
återvinningsbara. 

4.4 Förarbete 

Förarbetet syftade till att öka förståelse kring utveckling av produkten som arbetet bestod av. 
Vid starten av arbetet hölls möten med Axelent Engineering, även under arbetes gång 
diskuterades problem som uppstod. Efter en presentation av problemet av Axelent Engineering 
påbörjades informationssökningen. Därefter gjordes en konkurrensanalys, 
marknadsundersökning, kostnadsförslag och till sist sammanställdes en kravspecifikation som 
blev grunden till konceptförslagen som togs fram.    

4.4.1 Informationssökning 

För att kunna få en omfattande bakgrund och förståelse kring den produkt som skulle tas fram 
samlades data genom internetsökningar.  Sökningar på exempelvis giftinformationscentralen 
och annan övrig information om bin och getingar studerades. Områden där det var brist på 
kunskap kompletterades under arbetets gång genom internetsökningar och kurslitteratur.  

Primo som är Jönköpings Universitys databas användes för att hitta relevant litteratur till 
genomförandet av de olika utvecklingsstegen som är beskrivna i designprocessen. All litteratur 
och publikationer som används i detta examensarbete finns under referenser. 

4.4.2 Konkurrensanalys 

Nedan visas fyra olika tabeller med produkter som anses kunna konkurrera med den produkt 
som togs fram i detta arbete. Tabellens struktur och uppbyggnad är gjord med utgångspunkt av 
reverse engineering (RE) och SWOT-analys. 
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Tabell 4.4.1 - konkurrensanalys 

Konkurrent InnovaGoods ”TOP CAN CAP” 

Företagsbeskrivning TAP IT TAP är ett varumärke som ägs av InnovaGoods. 
Företaget producerar innovativa och trendiga produkten till 
över 100 länder.  
Har över 30 års erfarenhet inom branschen. De håller ständig 
koll på olika trender och innovationer. De har OEM och säljer 
produkter som är deras egna. Designar produkterna i Europa. 
”We are specialists in impulse goods for wide distribution.” 

Pris mot konsument 9,90 kr/st + frakt - "fungadgets.se" & 5 kr/st + frakt - amazon 

Material Polyeten (PE) - Fri från BPA 

Tillverkningsmetod Formsprutad i två delar och svetsad 

Målgrupp Ingen tydlig målgrupp. 

Marknadsföring/ 
Försäljningskanal 

Mellanhänder, e-handel. "fungadgets.se" 

Funktionsbeskrivning/ 
utvärdering 

För att använda produkten krävs det att man trycker dit den på 
burken med ganska hård kraft. Den sluter tätt. När man 
skruvar på korken följer inte förslutningen med vilket är 
positivt. Drycken åker tillbaka i burken när man ”vänder 
tillbaka” den.  
Dricker man från burken med burkens öppning uppåt blir 
flödet något fel, vilket kan leda till att man spiller.  

Styrkor Sluter tätt, Skruva av/på korken medför inte en rotation av 
locket 

Svagheter Flödet kan påverkas beroende på hur man håller i burken. Kan 
leda till spill. Lockets inre blir kladdigt efter användning.  

 

 

  

 

Figur 4.4.1  Figur 4.4.2  Figur 4.4.3 
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Tabell 4.4.2 – konkurrensanalys 

Konkurrent BRIX "TOPHAT" 

Företagsbeskrivning Brix Design är ett danskt företag och drivs av Christian Brix-
Hansen Och Joachim Brix-hansen. Förutom varumärket BRIX 
äger dem också Folle. De säljer sina produkter över hela 
världen i affärer som inriktar sig på hushållsartiklar, större 
varukedjor och via diverse e-handelskedjor. 

Pris mot konsument 63 kr/st + frakt - "kitchentime.se" 

Material Polypropen (PP) 

Tillverkningsmetod Formsprutad  

Målgrupp BRIX riktar sig mot är barnfamiljer. 

Marknadsföring/ 
Försäljningskanal 

Återförsäljare, e-handel. Bl.a. "kitchentime.se" 

Funktionsbeskrivning/ 
utvärdering 

Locket var lite svårt att montera på burken men satt väldigt bra 
på plats när det väl var på. ”Läppen” på skyddet tillförde en bra 
känsla vid intag av drycken. Skyddet höll tätt vid upp och 
nedvändning. I vissa fall så fastnade locket när man skulle 
öppna burken, vilket ledde till att hela skyddet rycktes av. Ett 
orosmoment var att gångjärnsbygeln, snabbt drabbades av 
utmattning. Med tanke på det höga priset ska inte detta 
förekomma. 

Styrkor "Läppen" på skyddet tillför en bra känsla vid intag av drycken. 
Locket slutet tätt. 

Svagheter Locket fastnade ibland när man skulle öppna locket. Risk för 
att hela skyddet lossnar. Gångjärnsfunktionen kan drabbas av 
utmattning, upplevs tunt. Högt pris. 

  

 

Figur 4.4.4  Figur 4.4.5  Figur 4.4.6 
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Tabell 4.4.3 - konkurrensanalys 

Konkurrent CANCAP 

Företagsbeskrivning CanCap är ett svenskt företag som har sitt säte i Solna, 
Stockholm.  

De har skapat en produkt som är ett lock till aluminiumburkar. 
Locket ska motverka att kolsyran åker ut samt att man ska 
undvika spill.  

De har variationer som ska passa alla europeiska 
standardstorlekar. 

Pris mot konsument 15 kr/st + frakt - "smartasaker.se" 

Material STYRENE ETHYLENE BUTYLENE STYRENE, Polypropen 
(SEBS/PP) 

Tillverkningsmetod Formsprutad  

Målgrupp Ingen tydlig målgrupp. 

Marknadsföring/ 
Försäljningskanal 

Försäljning genom sociala medier, företagsevent, återförsäljare 
som: "smartasaker.se" och ICA 

Funktionsbeskrivning/ 
utvärdering 

Sluter tätt när man håller den uppochner. Dock när man ska 
öppna förslutningen återigen ligger det dryck kvar på burkens 
topp (när man vänt burken uppochner), som gör att det blir 
onödigt kladdigt. 

Sitter bra på burken. Får en känsla av att den sitter bra på plats 
och kommer inte att åka av. Produkten sitter slimmad runt 
burken och är inte onödigt stor. 

Styrkor Sluter tätt, bra passform, uttrycker en känsla av robusthet, 
slimmad. 

Svagheter Vid användning kan produkten bli onödigt kladdig då drycken 
"fastnar" på produktens innerväggar. 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 4.4.7  Figur 4.4.8 
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Tabell 4.4.4 - konkurrensanalys 

Konkurrent CANPER 

Företagsbeskrivning Företaget har ett kontor i Slovenien. ”CANPER är ett ledande 
företag inom produktion av burk-återförslutnings produkter. 
Vår högsta prioritet är att erbjuda ett säkert och högkvalitativt 
lock. Som ska tillföra en bättre upplevelse när man dricker 
direkt ur burken. 

Pris mot konsument 17,50 kr/st + frakt - amazon & "canpershop" 

Material Polypropen (PP) 

Tillverkningsmetod Formsprutad  

Målgrupp Ingen tydlig målgrupp. Inget specificerat enligt 
företagshemsidan. 

Marknadsföring/ 
Försäljningskanal 

Försäljning sker genom amazon.com och företagets egen shop 
"canper-shop.eu". Erbjuder att distribuera produkten genom 
återförsäljare. 

Funktionsbeskrivning/ 
utvärdering 

Något svår att sätta på plats. Man är tvungen att ”trycka ner” 
den flera gånger för att man ska känna att den sitter rätt. 
”Detaljens flärpar” som omsluter ”burkflärpen” är veka och 
böjs lätt om man sätter produkten lite fel från början. Häller 
man ut dryck från ”fel håll” märker man att den inte sluter helt 
tätt på detaljens ovansida, det kommer små droppar under 
flärpen. Locket sitter på plats när burken är uppochner med 
vätska i. Dock blir locket en extra grej man måste hålla koll på. 
Försvinner locket försvinner funktionen i princip. Produkten är 
i övrigt ”skön” att dricka ur. Detaljen känns fräsch då man 
slipper lägga läppen direkt på aluminiumkanten. 

Styrkor Sluter tätt, dock inte om man vinklar burken för mycket 
"uppochner", då bildas droppar. Ger en fräsch känsla när man 
dricker från den. Man slipper lägga läppen direkt på 
aluminiumkanten. 

Svagheter Läcker om man har burken uppochner. Burkflärpen är vek, ger 
en känsla att den kan brytas av, positioneras fel. Försvinner 
locket, försvinner funktionen. Svår att enkelt få fast den i 
burkens hål. 

  

  

Figur 4.4.9  Figur 4.4.10  Figur 4.4.11 
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4.4.3 Enkät 

En enkät användes för att få svar på åtta frågor rörande produktens efterfrågan och behov. 
Undersökningens frågor var formulerade på sådant sätt att svaren skulle ge projektet en 
indikation om vilken målgrupp som produkten skulle riktas mot. Enkäten skickades ut via ett 
internetbaserat formulär där de svarande var både män och kvinnor i ålder mellan 12–75 år.   

Undersökningen visade att 95 % av dem som svarade visste om att bin och getingar attraheras 
av söta drycker och 50 % visste att detta gäller även alkoholhaltiga drycker. 50 % hade barn och 
skulle kunna tänka sig att använda en produkt som skyddar deras barn mot stick i munnen och 
svalget. I övrigt skulle 85 % kunna tänka sig att använda produkten vid intag av söta och 
alkoholhaltiga drycker. Enkätens resultat och frågor finns att tillgå under kapitlet bilagor.  

4.4.4 Tillverkningskostnad 

Tillverkningskostnaden varierar bland annat på grund av detaljens utformning och storlek. En 
enklare CAD-modell, likt koncepten som presenteras i kapitel 4.7 i storlek och form, skickades 
till två tillverkare i Jönköpingstrakten. I tabell 4.4.5 ges två kostnadsförslag på tillverkning med 
formsprutning från A-plast och Prototal AB.  

Tabell 4.4.5 – Kostnadsförslag från företag i Jönköpingsområdet 

Tillverkare Verktyg Detaljkostnad 
kr/st 

Antal kaviteter i 
verktyget 

Ställkostnad 

A-plast AB 50 000 0,82 4 ? 

Prototal AB 50 000 1,5 - 2,0 4 1800kr/batch 

4.4.5 Kravspecifikation 

Nedan beskrivs produktens krav utifrån kundkrav och krav kopplat till funktionsanalysen (se 
bilaga 1). Kraven bär mått som produkten ska möta för att kunna vidareutvecklas. De krav som 
presenteras i tabell 4.4.6 är krav som ansågs viktigast för att uppnå kundens krav. 

Tabell 4.4.6 – lista över produktens krav 

 Krav Notering 

1 Ska ha en öppning 

Max 4mm 
(kroppsdiameter: 
getingar & bin) 

2 Ingen vätska ska tränga sig ut när burken vänds  

3 Formspråket ska överensstämma med burkens design  

4 Locket ska ha plats för tryck 40mm2 (minimum) 

5 Locket ska appliceras med tryckkraft 10N 

6 Skyddslocket ska kunna formsprutas  

7 Locket ska tillverkas i passande material  

8 Ska tåla rengöringsmedel  
Vanligaste syror & 
alkalier 

9 Tåla temperaturer 

– 20°C till +80°C (Tåla 
diskmaskin och 
vinterkyla) 

10 Locket ska gå att färga  

11 Locket ska bibehålla dryckens egenskaper  

12 Materialet ska vara återvinningsbart  

13 Locket ska helst bestå av en enda del Max 2 delar 
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4.5 Materialval 

Kapitlet nedan beskriver de material som ansågs lämpliga för produkten som presenteras i 
kapitel 5.1. Genom att översätta kravbilden och lista restriktioner kunde materialen till slut 
jämföras. 

4.5.1 Översätta kravbild 

 

  

Tabell 4.5.1 

  Kommentarer 

Funktion Skydd mot intrång av bi/getingar i 
dryckesburk 

En önskvärd och 
eftersträvad funktion är 
att bibehålla dryckens 
egenskaper. 

Restriktioner 

 

• Återvinningsbart 

• Möjlighet till formsprutning 

• UV-beständighet 

• Livsmedelsgodkänt 

• Kunna rengöras i diskmaskin 

• Vickers hårdhet 

• Sträckgräns 

• Termoplast 

 

Mål Minimera kostnad  

Fria variabler • Design 

• Storlek 

 

Så länge skyddslocket 
passar på den givna 
burken. 
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4.5.2 Restriktioner 

I detta kapitel vägs de formulerade restriktionerna emot olika typer av material. De material 
som inte uppnår de önskade kriterierna elimineras. 

Tabell 4.5.2 visar priset för olika termoplaster i SEK/kg, de fyra billigaste alternativen går vidare 
i elimineringen. Det är dessa fyra som kommer att vägas emot varandra för att i slutet ge 
produkten ett lämpligt material. Anledningen till att priset blir en vägledande faktor är att 
beställaren av skyddslocket hade som krav att produkten måste vara billig för konsumenten.  

 

Tabell 4.5.3 - Förklarar information från Tabell 4.5.4 
 

Kommentarer 

Återvinningsbart Ja/Nej 

Formsprutning Skala 1–5 (där 5 är högst) 

UV-beständigt Skala: Dålig/Medel/Bra/Utmärkt 

Livsmedels-
godkänd 

Ja/Nej 

Vickers hårdhet 
(HV) 

Lågt värde= Hårt 

Sträckgräns 
(MPa) 

Lågt värde= Låg elasticitet 

Maximal 
användnings-
temperatur (°C) 

Främst med tanke på att 
produkten ska kunna köras i 
diskmaskin 

 

 

Thermoplastics

P
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Polypropylene (PP)

Polyethylene (PE)

Polystyrene (PS)

Polyvinylchloride (tpPVC)

Tabell 4.5.2 
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Tabell 4.5.4 – Jämförelse mellan olika plastmaterial 
 

Polypropylene 
(PP) 

Polyethylene 
(PE) 

Polystyrene 
(PS) 

Polyvinylchloride 
(tpPVC) 

Återvinningsbart Ja Ja Ja Ja 

Formsprutning 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 

UV-beständigt Dålig Medel Dålig Bra 

Livsmedels-
godkänd 

Ja Ja Ja Ja 

Vickers hårdhet 
(HV) 

6,2 - 11,2 5,4 - 8,7 8,6 - 16,9 10,6 - 15,6 

Sträckgräns 
(MPa) 

20,7 - 37,2 17,9 - 29 28,7 - 56,2 35,4 - 52,1 

Maximal 
användnings-
temperatur (°C) 

100–115 90–110 76,9–103 60–70 
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4.5.3 Sammanfattning 

4.5.3.1 Polypropen (PP) 

Polypropen är ett material som går bra att återvinna och har en god förmåga att formsprutas. 
Materialets motståndskraft mot UV-strålning är däremot dålig, vilket kan förbättras med 
tillsatsämnen. Plasten har ett minimumvärde på 6,2 HV vilket är den näst hårdaste plasten av 
dessa fyra. Sträckgränsen är näst lägst av de material som presenteras i tabell 4.5.4 vilket gör 
plasten relativt styv. Den maximala användningstemperaturen har ett minimumvärde på 100°C 
vilket är bra eftersom skyddet ska kunna köras i diskmaskin.  

4.5.3.2 Polyeten (PE) 

Polyeten är precis som polypropen enkelt att återvinna och har en god förmåga att formsprutas. 
Detta material har bättre motståndskraft för UV-strålning i jämförelse med polypropen (i 
grundform). Det är det styvaste och hårdaste materialet av alla fyra. Polyeten går utmärkt att 
köra i diskmaskin, eftersom det har en maximal användningstemperatur mellan 90–110°C. 

4.5.3.3 Polystyren (PS) 

Detta material är precis som alla andra termoplaster som är presenterade enkel att formspruta 
och återvinningsbar. Den har dålig UV-beständighet och är den näst mjukaste plasten. 

4.5.3.4 Polyvinylklorid (tpPVC) 

Polyvinylklorid är den mjukaste plasten med lägst hårdhet och högst sträckgräns. 
Polyvinylklorid har den bästa motståndskraften för UV-strålning. Dessvärre har den för låg 
maximal användningstemperatur, vilket innebär att maskindisk inte är möjlig.  

4.5.4 Rankning 

Utifrån jämförelser mellan de olika termoplasterna presenterade i kapitel 4.5.3 blev 
rangordningen följande: 

1. Polyeten (PE) 

2. Polypropen (PP) 

3. Polystyren (PS) 

4. Polyvinylklorid (tpPVC) 
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4.5.5 Konkurrentjämförelse  

De konkurrenter som studien analyserar i kapitel 4.4.2 använder tre av dem polypropen och en 
polyeten. De produkter som använde sig av polypropen var något mjukare än den som hade 
polyeten. Detta samband var något som förutsågs men det var ändå bra att få en fysisk känsla 
av hur materialen betedde sig.  

4.6 Konceptstudie 

Vid idégenereringens början skapades skisser (se bilaga 4). Dessa genomgick en sållning och 
allt eftersom arbetades ett antal enkla CAD-modeller fram som presenteras i kommande 
underkapitel.  

4.6.1 Koncept 1 

Locket fästs på burkens ytterhölje med hjälp av en presspassning. Figur 4.6.1 beskriver lockets 
utformning, där lockets ena sida trycks nedåt (se figur 4.6.3) för att medföra en öppning där 
vätskan ska flöda från. På lockets undersida har ribbor placerats ut för att göra locket styvare 
och på sätt medföra att den sidan av locket hålls upprätt när den vänstra sidan trycks nedåt.  

 

Figur 4.6.1 – ovansida  

 

Figur 4.6.2 – undersida 

 

 

Figur 4.6.3 – illustration vart locket trycks ner 
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Figur 4.6.4 – undersida 

4.6.2 Koncept 2 

Figur 4.6.5 visar koncept 2 som sitter omsluten runt burken med en typ att presspassning. 
Locket består av ett mindre förslutningslock som försluter dryckens öppning. Förslutningen är 
sammansatt i locket med ett ”levande gångjärn”. På undersidan av locket vid öppningen finns 
en tätning (se figur 4.6.6 och 4.6.7) som ska medföra att drycken passerar via den vägen och 
inte lägger sig emellan locket och burken. 

 

Figur 4.6.5 – ovansida  

 

Figur 4.6.6 – genomskärning av koncept 2 

 

Figur 4.6.7 – genomskärning av koncept 2 applicerad på aluminiumburk 

 

 

Figur 4.6.8 – 3D-printad modell av koncept 2 
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4.6.3 Koncept 3 

Figur 4.6.9 visar koncept 3, konceptet består av två delar. Den undre delen omsluter burkens 
yttersida och är något konkav inuti. Detta för att medföra att den inre delen som är konvex 
enkelt ska kunna rotera i den yttre delen. För att justera om locket ska vara öppet eller stängt 
har ett grepp placerats på motsatt sida om öppningen för att underlätta roteringen av överdelen.  

 

Figur 4.6.9 – ovansida, öppet lock  

 

Figur 4.6.10 – ovansida, stängt lock 

 

Figur 4.6.11 – exploderad vy av koncept 3 
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4.6.4 Koncept 4 

Figur 4.6.12 beskriver det fjärde konceptet som består av ett lock som omsluter burken. Locket 
har en förhöjd del som ska underlätta intag av drycken. Detaljens undersida (figur 4.6.13) har 
väggar som går ner i burkens öppning och ska medföra att drycken endast går via den givna 
delen.  

 

Figur 4.6.12 – ovansida  

 

Figur 4.6.13 – undersida  

 

 

Figur 4.6.14 – koncept 4 applicerad på aluminiumburk 
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4.7 Konceptsållning 

Elimineringsmatrisen avslöjar koncept som inte uppfyller kriterierna och kan då väljas bort. 
Samtidigt visas de koncept som har mest potential att vidareutvecklas. Tabell 4.7.1 visar 
kriterierna som varje koncept ska ställas mot för att avgöra om koncepten är tillräckliga för att 
tas vidare. Till varje koncept togs ett beslut om vidareutveckling skulle ske.  

Efter att koncepten hade genomgått matrisen beslutades det om att koncept 1 och 3 skulle 
vidareutvecklas. Koncept 2 och 4 eliminerades, dock användes vissa idéer från dessa koncept 
till nästa idégenerering.   

 

4.8 Vidareutveckling 

De koncept som visade sig ha mest potential efter sållningen skulle nu vidareutvecklas 
ytterligare. Denna gång med utgångspunkt att anpassa produkten för tillverkning och få till 
detaljer kring funktionerna. Koncept 1 och 3 var de koncept som hade gått vidare och 
tillsammans med idéer från de eliminerade koncepten kunde två vidareutvecklade koncept 
presenteras.  

Koncepten bestod av två helt olika lösningar som presenteras nedan.  

4.8.1 Koncept A  

Konceptet består av en tvådelad lösning där överdelen är roterbar och den nedre delen sitter 
fast runt burken. 

För att få en god förståelse om konceptet beskrivs alla delfunktioner nedan.   

 

Figur 4.8.1 – Utvecklingsförloppet av koncept A 

  

Tabell 4.7.1 - elimineringsmatris 
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4.8.1.1 Munstycke 

Munstyckets funktion är att medföra ett behagligare intag av drycken. Detta har lösts genom 
att ett ”munstycke” har placerats vid lockets öppning där drycken ska rinna genom. Figur 4.8.2 
och figur 4.8.3 beskriver munstyckets utveckling. Från att vara uppåtriktad till att bli mer sned 
med avrundade kanter. 

 

 

Figur 4.8.2 – Vy från sidan av koncept A  

 

 

Figur 4.8.3 – utveckling av munstycke 

 

4.8.1.2 Tätningsvägg 

Tanken med tätningsväggen (se figur 4.8.4) är att motverka locket från att läcka. Den ska även 
bidra till att drycken inte kommer emellan burken och locket vilket kan leda till onödigt kladd. 
Figur 4.8.4 visar förloppet från att den undre delen inte haft någon typ av skydd till att en vägg 
med avrundade kanter (modellen längst till höger) har placerats vid burkens öppning.  

 

 

Figur 4.8.4 – utveckling av tätningsvägg  

  



Genomförande och implementation 

30 

4.8.1.3 Öppning 

För att den övre delen ska kunna rotera fritt och centreras har en nedsänkt ”bana” konstruerats, 
främst för att medföra en tätning vid burkens öppning. Genom att ha tätningen i mitten slipper 
tätningen vara placerad längst ut på detaljen, vilket motverkar att den övre delen fastnar vid 
rotation om dryck skulle komma emellan. 

 

 

Figur 4.8.5 – utveckling av öppning 

4.8.1.4 Förslutning 

Från munstyckets nedre kant ner till burkens öppning finns ett mellanrum som måste täckas 
så att dryck inte kommer emellan de två delarna. Förslutningsfunktionen täcker detta avstånd 
och gör att drycken går direkt från öppningen genom munstycket och ut. Figur 4.8.6 beskriver 
förloppet av utvecklingen av denna funktion. Från att gå till att inte ha någon typ av ”vägg” 
emellan båda delarna till att ha en massiv del (prototyp längst till höger) som täcker öppningen 
vid stängt lock samt som medför tätning.  

 

Figur 4.8.6 – utveckling av förslutning 

4.8.1.5 Stoppfunktion 

Konceptet har två olika stoppfunktioner. Det ena skyddet (figur 4.8.7 och figur 4.8.8) är där för 
att lockets övre del inte ska lossna från underdelen. Figur 4.8.7 och figur 4.8.8 beskriver var 
den övre delen klickas i på den undre delen. 

 

Figur 4.8.7 – stoppfunktion, underdel Figur 4.8.8 – stoppfunktion, överdel 
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Det andra stoppet (figur 4.8.9 och figur 4.8.10) bidrar till att lockets övre del har två givna lägen, 
då locket är öppet och stängt.  

 

Figur 4.8.7 – stoppfunktion, underdel 

 

Figur 4.8.8 – stoppfunktion, överdel 

4.8.1.6 Greppvänlighet 

För att med enkelhet kunna rotera den övre delen så att locket kan öppnas och förslutas har ett 
mönster placerats ut längs lockets ena halva. Figur 4.8.11 visar tre olika typer av mönster som 
bidrar till en lättare hantering av rotationen av lockets övre del.  

 

Figur 4.8.9 – exempel på olika greppytor  
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4.8.2 Koncept B 

Detta skyddslock fästs runt burken. Locket består av två separata delar, den ena är statisk och 
den andra är rörlig och går att föra längs lockets kant som medför en öppning samt förslutning. 
Nedan beskrivs mer detaljerat om lockets delfunktioner.  

 

Figur 4.8.10 designförslag av koncept B 

 

4.8.2.1 Förslutning 

För att försluta locket har en nedsänkt yta skapats på lockets ovansida (se figur 4.8.13). Denna 
yta ska  agera guide åt den detalj (se figur 4.8.15) som täcker lockets öppning. Lockets 
förslutningsfunktion genomgick en utveckling där första versionen (se figur 4.8.13) höll fast den 
separata detaljen endast med presskraft. I den senare versionen (se figur 4.8.14) har ett givet 
spår skapats. Figur 4.8.15 visar vart på figur 4.8.14 detaljen ska föras in för att sitta på plats.  

 

Figur 4.8.11 – förslutning, nedsänkt yta 

 

 

Figur 4.8.12 – förslutning, guide 

 

 

Figur 4.8.13 – förslutning, appliceringsanvisning 
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4.8.2.2 Tätning 

Locket har en tätningsfunktion som ska medföra att locket tätar och inte läcker men också att 
locket sitter ordentligt på plats. En tätningslist har placerats ut på lockets innersida (se figur 
4.8.16). När locket ska användas på burken måste ett tryck appliceras på locket så att listen 
knäpps över och lägger sig under burkens vikningskant (se figur 4.8.17). 

 

Figur 4.8.14 – undersida, tätningslist 

 

Figur 4.8.15 – illustration av ytterkant på aluminiumburk 

4.8.2.3 Designförslag 

Detta koncept har under sin utveckling genomgått olika designförändringar och anpassats till 
att attrahera den tänkta målgruppen. Figur 4.8.18 visar prototyper med designförslag. 

 

Figur 4.8.16 - designförslag 
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4.9 Konceptviktningsmatris 

De koncept som gick vidare från första sållningen hade nu vidareutvecklats till att bli två mer 
detaljerade koncept (se figur 4.9.1 och figur 4.9.2). I tabell 4.9.1 jämförs dessa koncept för att 
avgöra vilket koncept som uppfyller kriterierna bäst.  

Tabell 4.9.1 – viktningsmatris  
 

Koncept 

A B 

Kriterier Påverkan Poäng Viktat poäng  Poäng Viktat poäng 

Yta för logotyp 8 % 4 0,32 4 0,32 

Tätning/Bevaring av dryckens 
egenskaper 

14 % 3 0,42 4 0,56 

Tydlig funktion 12 % 3 0,36 4 0,48 

Montering 10 % 4 0,40 2 0,2 

Materialåtgång 2 % 3 0,06 2 0,04 

Lätt att rengöra 7 % 2 0,14 2 0,14 

Förhindrar stick i svalg och 
munhåla 

20 % 4 0,80 5 1 

Enkelhet att formspruta 15 % 3 0,45 3 0,45 

Design 10 % 5 0,5 4 0,4 

Antal delar 2 % 4 0,06 2 0,04 

Summa 100 % 35 3,53 32 3,63 

Vidareutveckla? Nej Ja 

  

  

Figur 4.9.1 – Koncept A  Figur 4.9.2 – Koncept B 
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4.10 Användarstudier 

För att säkerställa att prototypens funktioner fungerar som det är tänkt har vissa 
funktionstester genomförts. Fokus har legat på att kontrollera så locket inte läcker och att locket 
sitter på plats utan att förflyttas runt. Tester av användarvänligheten har också genomförts. 
Dessa tester omfattade hur det kändes att dricka ur burken och om det var tydligt för 
användaren hur locket skulle användas. Andra tester som: kraften för applicering av locket och 
glapp i horisontellt samt vertikalt led har även kontrollerats. Dessa tester har dock inte varit 
lika prioriterade. 

Vid vidareutvecklingsfasen (kapitel 4.8) genomfördes endast grundläggande tester som skulle 
kontrollera hur pass bra konceptet satt på burken samt hur det kändes att dricka med hjälp av 
locket. Dessa tester ansågs räcka för att spara tid och energi på att komma fram till ett slutgiltigt 
koncept som kunde testas mer utförligt.  

4.10.1 Test av läckage 

Då koncept B efter viktningsmatrisen korats fram som vinnande koncept började mer ingående 
tester att genomföras. De som ansågs viktigt att testas var att locket höll tätt. Detta 
kontrollerades genom att fylla en burk med en vätska och hälla ut för att se om det någonstans 
inte var tätt. Figur 4.10.1 visar att läckage förekommer vid undersidan av locket då den vrids 
cirka 90 grader. 

Prototyper gjorda av FDM-skrivare testades först mot läckage. Dock vid senare test av SLS-
printade prototyper upplevdes de vara tätare än de som var utskrivna med FDM-skrivare. 
Därför valdes de SLS-printade prototyperna ut att genomgå alla resterande tester.  

 

 

Figur 4.10.1 – test av läckage på SLS-printad prototyp  
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4.10.2 Glapptest 

Fokus under användarstudien låg på att få locket att sitta perfekt på burken. Detta åstadkoms 
med tester så att det inte glappade i vertikalt eller horisontellt led vilket kunde medföra läckage. 
Samtidigt som skyddslocket skulle försluta tätt så skulle inte en för stor kraft behövas för att 
montera och demontera locket.  En FDM-skrivare på Axelent Engineering användes flitigt för 
att få fram prototyper med olika toleranser, för att på så sätt hitta den passning som ansågs 
bäst. Efter att de ”optimala”-mått hittats togs även SLS-prototyper fram med utgångspunkt från 
de mått som ansågs ”optimala”. 

4.10.3 Test av olika drycker 

En viktig funktion som måste fungera under användning är luckan. För att testa att locket är 
användarvänligt även då den utsätts för söta drycker utsattes den för olika typer av drycker. 
Luckan blev dränkt i olika typer av vätskor för att sedan torka och testas om det ”klibbiga” från 
den söta drycken påverkade luckans funktion. De drycker och vätskor som locket testades med 
var läsk, vatten och sirap.  

 

Figur 4.10.2 – skyddslock dränkt i sirap 

4.10.4 Flödestest 

För att skapa en god känsla för användaren behövde skyddslocket ha ett bra och konstant flöde 
när drycken intogs. Därför implementerades diverse flödestester av de olika koncepten. Testen 
av flödet genomfördes genom att montera ett lock på en dryckesburk och testa hur det kändes 
att inta drycken. Flödestesten omfattade också att undersöka så att drycken lämnade burken 
med rätt hastighet. Hastigheten som eftersträvades var att drycken skulle lämna burken likt 
den hastighet som drycken hade utan ett skyddslock. 

4.10.5 Övriga tester 

Testerna av läppen (se figur 4.10.3) bestod av att se hur stor den behövde vara för att skapa rätt 
känsla. Utöver det så testades olika placeringar och vilken vinkel som var mest fördelaktig.  

 

Figur 4.10.3 – test av utformning på läppen 
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Tätningsväggen (se figur 4.10.4) på skyddslocket testades genom att först och främst hitta rätt 
avstånd från burkens ytterkant till början av öppningen. Därefter testades olika längder på 
tätningsväggen för att få ett lock som inte kunde rotera när man öppnade/förslöt locket. 

 

 

Figur 4.10.4 

Förslutningsluckan genomgick ett antal olika tester. De första testerna bestod av att se över 
olika lösningar på själva öppningen där vätskan skulle rinna ut. Flödet skulle vara bra samtidigt 
som ett bibehållet maxavstånd på två millimeter inte fick överskridas. Detta för att förhindra 
intrång av bin och getingar. Nästa test var att se om någon form av greppyta skulle behövas för 
att underlätta för användaren. Det slutgiltiga testet av förslutningsluckan var att undersöka så 
att den fick ett givet stopp när den var öppen eller försluten. 

4.10.6 Testpanel 

Vid presentationen av slutkonceptet på Axelent Engineering fick åhörarna agera testgrupp. 
Efter presentation av konceptet fick gruppen ge respons och kommentera det som ansågs bra 
och det som kunde förbättras. Tanken var att låta gruppen få analysera prototypen från deras 
perspektiv och på så sätt komma med ytterligare idéer och förbättringsförslag. Även tidigt i 
arbetet kunde anställda på Axelent kommentera de koncept som presenteras i kapitel 4.6 för 
att ge författarna ett underlag att arbeta vidare med. Under de två faser som presenteras i 
kapitel 4.8 och kapitel 4.9 fick en testperson (handledare på Axelent) analysera de koncept som 
författarna hade valt ut att gå vidare med.  

Under hela arbetets gång fördes en diskussion med handledare på Axelent för att författarna 
skulle få vägledning och generera nya tankebanor som skulle leda till fortsatt utveckling av 
koncepten.  

 

Figur 4.10.5 – några av de prototyper som presenterades för testpersoner på Axelent 
Engineering 
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5 Resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat. 

Under studiens gång har flera olika koncept designats, utvärderats och testats med prototyper. 
Med hjälp av diverse beprövade produktsutvecklingsmetoder som formulering av 
kravspecifikation, marknadsundersökning, konkurrensanalys och funktionsanalys.  Genom 
nyttjande av eliminerings- och poängsättningsmatriser har studien fått fram ett slutgiltigt 
koncept. 

5.1 Slutgiltigt koncept 
 

  

Figur 5.1.1  Figur 5.1.2  Figur 5.1.3 

  

5.2 Resultat frågeställning 1  

 

[1] Hur kan produkten vara utformad för att skydda mot intrång av bin och/eller getingar? 

Genom att tillämpa ett avstånd på endast två millimeter mellan de horisontella ribborna i 
öppningen (se figur 5.1.2) så hindrar detta getingar och bin att göra intrång i dryckesburken. 
Utifrån undersökningar som presenteras i kapitel 1.1 var den genomsnittliga diametern på ett 
bi och en geting 4–5 millimeter. Med en säkerhetsfaktor på två så är problematiken eliminerad.  
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5.3 Resultat frågeställning 2  
[2] Hur kan produkten medföra minimeringen av spill och bevarandet av dryckens 

egenskaper?  

Utifrån test av prototyper tillverkade med fused filament modeling och i senare stadie av 
tekniken selektiv laser sintring kunde funktionaliteten av skyddslocket optimeras. Genom att 
ha en vinklad och anpassad passform runt om (se figur 5.3.1) droppade det minimalt vid ett test 
från prototypen gjord av FDM-skrivare. Dock vid ett senare test med en prototyp av SLS-
tillverkning höll konceptet tätt. Passformen fungerar väl på dryckesburkar med ytterdiametern 
54±0,3 millimeter. Anledningen till den anpassade toleransskillnaderna beror på att 
ytterdiametern varierar något beroende av tillverkare. 

 

Figur 5.3.1 

Den rörliga förslutningen som illustreras i figur 5.3.2 tillför att drycken bevaras. Förslutning 
innebär att drycken blir helt förseglad i läge två (se figur 5.3.3) vilket resulterar i att varken 
vätska eller kolsyra kan sippra ut. Figur 5.3.4 visar hur den ”inre läppen” monteras i öppningen 
på aluminiumburken. Funktionen som denna bidrar till är att undvika att vätska rinner ut 
under locket vid användning. En adderad funktion är att fungera som guide vid montering av 
skyddet (se figur 5.3.4).  

 

Figur 5.3.2   Figur 5.3.3 
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Figur 5.3.4 

5.4 Resultat frågeställning 3 

[3] Vilket val av plastmaterial är lämpligt att använda sig av med utgångspunkt ur ett 
hållbart utvecklingsperspektiv? 

5.4.1 Slutgiltigt materialval 

Materialvalet blev polyeten eftersom det var de materialet som bäst uppfyllde kriterierna. 
Polypropen och polyeten hade liknande egenskaper men med ett lägre pris, styvare material 
och något bättre UV-beständighet föll valet på polyeten.  

I kapitel 2.5.1 beskrivs polyeten mer ingående där presenteras också de olika klassificeringarna. 
Produkten kommer att tillverkas i high density polyethylene, vilket är en typ av polymeriserad 
eten som har flera goda egenskaper som produkten behöver. [12] 

Dessa egenskaper är: 

• Lågt materialpris 

• Återvinningsbar 

• Utmärkt kemikaliebeständige (diskmedel) 

• Enkel att formsprutning 

• Enkel att infärga (anpassa till olika kunder) 

• Hög nötningsförmåga 

• Kan tillverkas i livsmedelsgodkänd klassning 

• Tål temperaturer mellan 90–110 °C (diskmaskin) 

• UV-beständigt 

5.4.2 Slutgiltig tillverkningsmetod 

Tillverkningsmetoden som den fullbordade produkten kommer att tillverkas i är 
formsprutning. Anledningarna till att det blev just denna typ av tillverkningsmetod grundade 
sig i den tänkta tillverkningsvolymen, kundens önskemål och materialvalet. Utifrån de 
kostnadsförslag som framgick av tillverkare i Jönköping (se kapitel 4.4.4) blev 
tillverkningskostnaden cirka två kronor per lock. Tillverkningsvolymen har uppskattats till 100 
000 produkter och med verktygskostnad på 50 000 SEK, kan ett lönsamt tillverkningsflöde att 
uppnås. Hade antalet tillverkade produkter varit mindre i antalet hade det varit aktuellt att 
studera andra tillverkningsmetoder. Geometrin på den resulterade produkten medförde också 
att formsprutning är den lämpligaste metoden. 
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5.5 Validitet och reliabilitet  

Validiteten kring detta examensarbete har kunnat säkerställas genom en kritisk granskning av 
de källor och litteraturer som använts i teoretiskt ramverk och i metodavsnittet. Om källan är 
aktuell eller inte har avgjorts genom att jämföra flera källor med varandra.  

Från de källor som använts har lämpliga och relevanta metoder valts ut för att genomföra de 
steg som designprocessen innefattar, och som sedan bidragit till ett slutgiltigt koncept. Val av 
material bör granskas ytterligare då prototyperna inte är gjorda i det tänkta 
tillverkningsmaterialet. En annan del som bör ses över är tillverkningskostnaden, då kostnad 
för till exempel färgat material och efterbearbetning inte har tagits med i beräkningen. 

De grafer som beskriver materialvalet är dels baserade på värden som tagits från programvaran 
CES Edupack och kan bedömas ogiltig.  

För att reliabiliteten ska öka har tillverkningsmetoden SLS 3D-printer använts för att komma 
närmare den slutgiltiga produktens resultat med det tänkta materialet. Detta har gjorts för att 
säkerställa att funktionerna agerar som tänkt. Tillverkningskostnaden som presenterats är inte 
detaljerad och kan endast ses som en riktning för den totala tillverkningskostnaden. 

För att säkerställa att information från CES Edupack var trovärdig jämfördes den med andra 
litterära verk inom området. 

Vidare i rapportens diskussionsdel presenteras förslag på vidare forskning och förbättringar 
som kan komma att gynna produktens vidareutveckling. 
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6 Analys av användarstudier 

Test av läckage beskrevs i kapitel 4.10.1 där det kontrollerades om locket höll tätt. Vid testet 
upptäcktes det att vätskan trängde sig ut på lockets ena sida där det egentligen ska vara tätt, 
dock var det minimalt med vätska men ändå så pass att en justering bör göras. Ett antagande 
är att materialet polyamid som SLS-prototypen är gjord av, inte är det material som söks till 
denna typ av produkt. Dock har materialet (polyamid) bidraget till ännu ett steg närmare rätt 
material från FDM-skrivarens PLA. 

Tester från kapitel 4.10.2 har visats sig användbara genom att ha gett en tydlig bild över vilka 
toleranser som bör appliceras på locket. FDM-skrivaren på Axelent gav oss toleranser som var 
användbara. Dock blev det ännu bättre när prototyper i Polyamid tillverkades, då toleranserna 
blev ytterligare något bättre. Det som eftersträvas är att hitta de ”rätta” toleranserna till vårt 
material, Polyeten, och därför bör tester med Polyeten genomföras. 

När olika typer av vätskor testades på locket (kapitel 4.10.3) blev det tydligt att vätska som ligger 
kvar mellan lockets två delar kan orsaka en viss ”klibbighet” som försvårar användningen något. 
Vid ett test dränktes locket i sirap för att sedan torka. Därefter roterades luckan för att 
kontrollera om den hade satt sig fast eller om det fortfarande gick att rotera. Sirapen gjorde att 
luckan gick något trögt i banan men locket gick fortfarande att använda som tänkt.  

Tester från kapitel 4.10.4 gav en förståelse om hur öppningen på själva locket och luckan skulle 
vara utformad för att få bästa flöde vid intag av drycken. På tidiga prototyper blev det tydligt att 
öppningen var för liten för att få det flöde som var önskvärt. Dock efter flera tester kunde en 
bättre utformning presenteras. De SLS-prototyper som togs fram gav dock en missvisande bild 
av de som tidigare hade testats med FDM-prototyper. På de SLS-prototyperna blev flödet något 
mindre och en justering på prototypen genomfördes genom att borra ett litet lufthål intill 
kanten på locket. Detta är något som bör ses över vid tillverkning i Polyeten senare i 
produktframtagningsprocessen. 

Övriga tester som beskrivs i kapitel 4.10.5 gav författarna en tydligare bild över hur de övriga 
funktionerna på locket skulle anpassas till användaren.  

Lockets läpp testades i tre olika varianter med olika vinklar, även hur pass långt ut på locket 
läppen skulle sitta testades. Fler varianter på en läpp hade varit intressant att testa för att få 
den perfekta läppen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha läppen i ett TPE-material och 
resten av locket i Polyeten.  

Tätningsväggen visade sig vara en tydlig lösning på att få locket att inte rotera, samtidigt som 
det även tätar mellan burken och locket. Genom ett flertal olika tester och småjusteringar blev 
resultatet av tätningsväggen väl fungerande.  

Flödet av drycken kontrollerades genom luckan. Genom att gå från två till tre hål i öppningen 
blev flödet av drycken likt flödet om man inte skulle använda sig av ett skyddslock. Greppytan 
som skulle medföra en förenkling av förslutningen av locket testades genom att variera mönster 
på ytan samt olika höjdskillnader på mönstret. Någon som ytterligare borde testas är att göra 
fler alternativ på mönster som varierar storlek i en större skala. Till slut genomfördes ett test av 
luckans stoppfunktion som skulle medföra givna lägen då luckan var stängd eller öppen. Detta 
utvecklades genom att finjustera toleranserna för att få till det stopp som antogs bäst. 

Tidigt i konceptgenereringsfasen visades konceptförslagen för testpersoner på Axelent 
Engineering. Genom diskussioner kunde författarna utesluta vissa koncept och funktioner 
genom att få problemen/möjligheterna fastställda från kollegor med erfarenhet inom 
branschen. Ett exempel på ett koncept som ansågs av personer på Axelent vara lite för 
komplicerat för att vara kostnadseffektiv var koncept 1 (se kapitel 4.6.1). På grund av de 
funktioner som konceptet var tvungen att bära kunde det ställa till problem. De diskussioner 
som hölls gav dock arbetet en tydligare riktning och förde projektet framåt.  

Kommentarer från testpanelen efter presentationen av slutkonceptet gav författarna förslag på 
vad som kunde förbättras, som till exempel en lösning på tätning runt burken. Det gav även en 
indikation på att förarbetet om material och funktioner som prototypen bär var väl 
genomtänkta, då frågor kring produkten från åhörarna kunde besvaras med en fungerande 
lösning.  
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Handledaren på Axelent tillförde information och återkoppling som bidrog till att slutkonceptet 
blev det bästa alternativet av de framtagna koncepten.  

Något som hade kunnat genomföras annorlunda var att låta fler testpersoner få testa och 
analysera alla framtagna koncept. På grund av sekretess blev testpanelen begränsad. I och med 
att författarna var de personer som var mest insatta i projektet blev ändå testpersonernas 
åsikter och kommentarer värdefulla. De tillförde synvinklar som under arbetets gång inte hade 
tagits i åtanke.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom en analys. Kapitlet ger vidare en 
sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Implikationer 

Resultatet av examensarbetet har bidragit till att alkoholhaltiga och söta drycker kan intas med 
trygghet utan oro över att bin och getingar kan göra intrång i burken. Skyddslocket kan på ett 
enkelt sätt monteras och användas av den tänkta målgruppen. 

Vi har kunnat bidra Axelent Engineering med nya perspektiv och idéer kring lösningen av 
problemet. Slutkonceptet vi tog fram kan bidra till att fortsatt arbete gör det möjligt för Axelent 
att fullfölja designprocessen och förhoppningsvis ta produkten till produktion. 

7.2 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån de krav som formulerades i kravspecifikationen (se kapitel 4.4.5) har konceptstudien 
uppfyllt majoriteten av dessa. Det resulterade konceptet har en maximal öppning på två 
millimeter vilket innebär att getingar och bin inte kan göra intrång i drycken. Konstruktionen 
och designen som arbetas fram innebär att ingen vätska tränger ut när burken vänds. Tätningen 
medför till att dryckens innehåll bevaras, eftersom ingen kolsyra tränger ut. Utöver den goda 
funktionaliteten så överensstämmer skyddslockets formspråk väl med burkens design. Ett krav 
från kunden var att det skulle finnas utrymme för tryck. Vi valde att formulera en minimumyta 
för tryck till 40 mm2, vilket uppfylldes mycket väl. Studien hade ett mål om att försöka utveckla 
produkten så att den endast bestod av en del. Framförallt för att underlätta 
tillverkningsprocessen. Detta mål kunde inte uppnås eftersom skyddslocket skulle fungera att 
dricka ur med locket monterat på aluminiumburken. När man inte ska dricka så skulle 
användaren ha möjligheten att försluta locket, vilket innebar att en rörlig del var nödvändig. Så 
det slutade med att skyddet bestod av två delar.  

Tillverkningsmetoden för skyddslocket kommer att vara formsprutning. Eftersom denna metod 
används så är det inte säkert att det behöver vara en nackdel med två separata delar. Med 
diverse verktygsmodifikationer skulle båda delarna kunna tillverkas i samma verktyg.  

Materialvalet blev polyeten (HDPE) vilket är en plast som med enkelhet kan formsprutas. 
Kundens önskemål var att produkten skulle formsprutas därför grundade sig materialvalet med 
utgångspunkt på denna metod. Materialvalet uppnådde samtliga av de krav vi formulerade i 
kravspecifikationen.  

Polyeten är ett material som går utmärkt att återvinna, vilket var ett viktigt krav eftersom 
studien skrevs ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Något som skulle kunna undersöka 
ytterligare är den tilltänkta fabrikens energikälla. Det vill säga hur de framställer energin för att 
tillverka produkten. Genom att se till att de använder energi från förnybara källor kan en hållbar 
produktutveckling uppfyllas även ur en produktionssynvinkel. 

Examensarbetet har gett oss fördjupad kunskap om produkter inom det behandlade området, 
plast generellt och de olika stegen i designprocessen. Vi har fått en bättre inblick i hur viktigt 
och effektivt det är att ta fram prototyper. Genom att ha en fysisk modell som avslöjar de brister 
som ett CAD-program inte kan. De 3D-printrar som har varit till vårt förfogande har gjort att 
vi har kunnat testa funktionerna och optimera produkten på ett smidigt sätt. Genom att arbeta 
på kontoret hos Axelent har kunskap delats mellan varandra, vilket i sin tur har bidragit till en 
bredare kompetens.  

Ett projekt med en produkt med små marginaler har gett oss lärdomar om hur viktigt det är att 
ha med olika faktorer i beräkningen när det kommer till konstruktion. Vi har även upplevt att 
en öppen kommunikation mellan varandra har bidragit till en enkel anpassning av arbetets 
uppdelning. 
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7.3 Vidare arbete eller forskning 

För Axelent Engineerings del skulle en fördjupning av tillverkningsmetod och en detaljerad 
marknadsanalys påverka det fortsatta arbetet positivt. När marknadsundersökningen 
genomfördes antog vi, utifrån den sammanställda enkäten, att barnfamiljer var den målgrupp 
vi skulle rikta in oss på. En mer generell marknadsundersökning hade troligtvis bidragit till att 
en specifik målgrupp kunnat avslöjas. Vilket i sin tur hade underlättat en anpassning av 
produkten.   

Produktens totala kostnad är något som bör ses över då hänsyn inte togs till kostnader som till 
exempel marknadsföring, personalkostnader och administration.  

För vidare forskning är ett alternativ att använda sig av andra etablerade metoder och 
produktutvecklingsprocesser. För att erhålla en större säkerhet kring materialvalet skulle en 
jämförelse kring material med additiv göras, för att undersöka om det finns någon annan 
materialblandning som uppfyller kraven bättre än de som presenterats i rapporten. 

Vidare bör tester med olika typer av alkoholhaltiga drycker genomföras samt olika typer av söta 
drycker. Genom dessa tester kan det då avgöras om locket fungerar även om viss dryck skulle 
bli kvar i locket och eventuellt klippa fast mellan locket och luckan. Intressant hade varit att låta 
fler personer testa produkten och eventuellt komma med synpunkter på användningen av 
produkten. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Funktionsanalys 

Bilaga 2 Enkätundersökning 

Bilaga 3 Inspiration för utvecklingen 

Bilaga 4 Skisser 

Bilaga 5 Gantt-schema 
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Bilaga 1 – Funktionsanalys 

 

 
HF - Huvudfunktion 
N – Nödvändig funktion 
Ö – Önskvärd funktion 

  

Funktion Klass Anmärkning 

medge skydd HF  

minimera spill N  

bevara  dryckens egenskaper N  

underlätta försegling N  

minimera material/tillverkningskostnad Ö  

underlätta användning N  

uttrycka kvalité N  

erbjuda återanvändning N  

erbjuda grepp N  

minimera kladd Ö  

medge rengöring N  

tåla dryck (kolsyra) N  

uttrycka hygienisk Ö  

vara löstagbar N  

äga god tillverkningsmöjlighet N  

tåla rengöringsmedel N  

uttrycka enkelhet N  

vara pålitlig N  

erbjuda dryckesmöjlighet (när det är monterat) N  

underlätta branding (varumärke) N  

medge god förpackningsmöjlighet Ö  

erbjuda tätning N  
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Inspiration för utvecklingen 
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Bilaga 4 - Skisser 
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Bilaga 5 - Gantt-schema 

 


