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Under tre somrar har jag arbetat som semestervikarie på MMG Marine i Karlshamn, en 

återförsäljare av båtar och båttillbehör. Där har jag fått ta del av erfarenheter inom 

båtbranschen och vad som händer när en ny båt kommer från fabriken. 

När en båt anländer till återförsäljaren kommer den inpackad i vit krympplast på 

en tillfälligt byggd vagga för att hålla båten på plats under transporten. Återförsäljaren 

packar sedan upp båten för att sätta den på sin hjulförsedda utställningsvagga och efter 

genomgång ställs den in i utställningshallen. Utställningsvaggorna hos återförsäljarna är 

oftast inte anpassade för just den båt som står på den, vilket kan göra båten instabil och 

opålitlig där den står i utställningen. Om båten inte har någon plats i utställningshallen 

lämnas krympplasten på och båten ställs undan till en uppställningsplats, i vissa fall 

utomhus. Detta medför att om en kund vill se exemplaret måste krympplasten öppnas och går 

inte att återförslutas, utan man får istället täcka över den med en tillfällig presenning. 

 

Hur kan ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ på det nuvarande emballaget, 

som företagen använder sig av i sina transporter av båtar se ut? 

Kan en produkt kombinera en uppställningsvagga med ett transport/ förvaringsemballage? 

Hur kan denna produkten underlätta arbetet för de anställda under vägen från fabrik fram 

till slutkund? 

 

Syftet är att komma fram till ett förslag som ska ersätta dagens förpackning av båtar, 

tillsammans med en vagga anpassad för båten, som kan användas i utställningshallen. 

Slutprodukten ska ha samma marknadsvärderingar som företaget och ha ett estetiskt uttryck 

som tillför ett mervärde för slutkunden. 

 

  



 

Research: Jag kommer under projektet jobba med research för att komma fram till en 

 hållbar och effektiv lösning gällande transport och förvaring av fritidsbåtar. 

Mycket av bakgrunden till projektet kommer från att jag har egna erfarenheter 

från en återförsäljare och dessa kunskaper kommer jag kunna dra nytta av under 

researchen,samtidigt som jag ska finna relevant litteratur rörande 

förpackningdesign. 

 

Koncept: När research är färdig och jag kommit till en slutsats kommer jag att arbeta  

 fram ett koncept som kan förbättra transport och förvaring. 

 

Slutmodell: Slutmodellen kommer att vara i skala 1:10 och med ett syfte att förklara 

förhållandet och volymen på förpackningens detaljer och helhet. 

 

Redovisning:  Redovisningen kommer att ske i form av en digital presentation  

och skalmodellen. Projektet kommer även att vara med i en utställning där 

skalmodellen kommer ställas ut tillsammans med en poster som beskriver 

projektet. 

 

 

  



 

 

Den nuvarande förpackningens syfte är att hålla smuts och väta ifrån båten men kan dock 

inte spegla båtens hållbara egenskaper eller företagets värdegrunder och går heller inte att  

återförsluta. 

 

Målerås Mekaniska AB (MMAB) 

Ett företag som inriktat sig på transporter är Målerås Mekaniska Aktiebolag (MMAB). 

De tillverkar emballage och kapellstativ till bland annat Volvo lastvagnar och Scania som 

transporterar plast och plåtdetaljer mellan sina olika fabriker. 

 

De har många olika lösningar på konstruktioner för att klara hög vikt men också lösningar 

för hur emballaget ska kunna öppnas/stängas och stapelbarhet. 

De kan ta emot alla sorters önskemål som kunden kan komma med och ge de lösningar som 

kunden eftersträvar eftersom dom gör allt ifrån konstruktion av emballaget, tillverkning och 

slutmontering. 

De jobbar tätt tillsammans med olika kapellföretag för att försluta emballaget, dessa företag 

kan även hjälpa till med att få ett tryck på kapellet och där med ge emballaget en 

grafiskidentitet.1 

 

Hanssons Kapell 

Ett företag som tillverkar kapell till MMABs produkter är Hanssons Kapell AB som ligger i  

Olofström. 1981 bildades Hansson Kapell AB och har sedan dess ökat sakta men säkert till 

idag 8 anställda. 

  

Deras huvudsakliga kundkrets har varit åkerier. Men de senaste 10 åren har de även kommit 

in på en hel del intressanta produkter inom industrin. Idag är de 4 personer som jobbar med 

dessa produkter.2 
 

                                                           
1 Intervju med Ulf Thorsson, 2015-02-10 
2 Om Hanssons kapell. http://www.hanssonkapell.com/default.asp?HeadPage=371&Om+Hansson+Kapell (Mars 2015) 

http://www.hanssonkapell.com/default.asp?HeadPage=371&Om+Hansson+Kapell


 

Paketering kan vara lika viktig för hur ett varumärke presenterar sina värderingar som 

genom reklam, marknadsföring och internetkommunikation.3 Därför är det viktigt att man 

använder sig av rätt förpackning till rätt produkt.  

 

”Physical products require packaging to protect them from damage and to present both the 

product and its brand attractively to a target group of consumers.”4 

Beroende på vilken produkt som ska paketeras så kan utseendet på paketet vara olik andra. 

Faktorer som kan spela roll för paketets utseende kan vara hur ömtålig produkten i fråga är, 

hur varumärkets värderingar ser ut och vilket uttryck den individuella produkten ska ha. 

 

 

Förpackningsdesign består av ”the four Cs” eller på svenska ”de fyra K: na”: komfort, kostnad, 

kommunikation och konsumentens behov. 

 

Metoden är utvecklad av professor Robert F Lauterborn, i syfte att beskriva 

marknadsföringens beståndsdelar men när Ambrose/Harris i sin bok ”Packaging the Brand”, 

applicerar metoden enbart på förpackningsdesign så är byggstenarna självklara. 5 

 Komfort sätter ett krav på hur enkelt det är att hantera och få tag på förpackningen. 

 Kostnad ger dig en gräns för hur mycket förpackningen får kosta, priset kan utgå ifrån 

företagets kapital eller varumärkets värderingar. 

 Kommunikation ger dig en bild av vad förpackningen ska kommunicera, ska den 

framhäva en dyr premium produkt eller ska den bara se skyddande ut. 

 Konsumentens behov reglerar förpackningens egenskaper och eventuella funktioner. 

 

                                                           
3 Ambrose/Harris (2011) s.14 
4 Ambrose/Harris (2011) s.11 
5 Ambrose/Harris (2011) s.16 



 

Ambrose och Harris säger att förpackning har inom sin sektor två distinkta funktioner, 

paketets ändamål och syfte, vilket i de flesta fall kan anses som synonymer till varandra men 

ska skiljas åt gällande förpackningsdesign. 

 

Ändamål. 

Ändamålet beskriver vad förpackningen fysiskt ska klara av för att skydda och presentera 

produkten. Den är designad att innehålla en produkt med ett specifikt mått och förvara den 

utan problem under transport och display.6 

 

Syfte. 

Syftet med ett varumärkes paketering är olikt ifrån dess ändamål och är endast till för att 

attrahera en potentiell köpare. Hos återförsäljaren kan förpackningen snabbt fånga kundens 

uppmärksamhet och visa upp varumärkets värdegrunder, detta kan bidra till en ökad chans 

för att kunden väljer just den produkten. Över tid så kan kommunikationen tillsammans med 

att snabbt fånga kundens intresse, bygga upp kundens förtroende för varumärket och ge en 

önskan om att fortsätta göra smarta inköp.4 

 

I boken ”Packaging Design, Successful Product Branding from Concept to Shelf” förklarar 

Klimchuk och Krasovec genom en checklista hur man uppnår en lyckad display panel.7 

Checklista för ett väldesignat display objekt: 

 Kommunicerar varumärkets strategi och mening med effektiva och enkla medel. 

 Presenterar den väsentliga informationen som skall vara lättläst. 

 Föreslår visuellt funktion, användning och ändamål. 

 Skiljer produkten från sina konkurrenter och relationen till andra variationer. 

 Representerar sig själv lämpligt och konkurrenskraftigt inom sin kategori.  

 Reflekterar över värdet för den uppskattade kvalitén till ett rimligt marknadspris. 

  Hållbart under tiden som produkten visas upp och används. 

 

 

                                                           
6 Ambrose/Harris (2011) s.26 
7 Klimchuk and Krasovec (2012) s.64 



 

Att utnyttja lastbilen som en reklampelare är ett smart och billigt sätt att marknadsföra sig 

på. Ett företag som har tagit fasta på detta är Coca-Cola som har den ikoniska jullastbilen 

som sågs första gången 1995. Då hade Coca-Cola dekorerat 3 stycken 18hjuls lastbilar med 

över 30,000 glödlampor och en varsin jultomte varav den sista utbringar en julskål i Coca-

Cola.8 

 
 

 

Den 6:e Mars besökte jag Älvsjö i Stockholm för att gå på ”Allt för sjön” och få inspiration. 

Under besöket träffade jag Jonas Magnér som arbetar på Buster Boats som återförsäljnings 

ansvarig. Han blev intresserad av min idé om att förbättra förpackning av båtar och skickade 

mig vidare till Harri Hinttala som är verksamhetschef på samma företag.9  

 

 

Busters historia börjar år 1976 när Fiskarskoncernen flyttade tillverkningen av 

aluminiumbåtar från fabriken i Kellokoski till Inha Bruk. Utgångspunkten för planeringen 

av de nya båtmodellerna var hållbarhet, säkerhet och bekymmersfrihet.  

Buster har visat att den är gjord för att klara av även hårda förhållanden. Med den har man 

bland annat tagit sig runt Nordkap från Ishavet till Atlanten och färdats de forna varjagernas 

rutt från Stockholm via Tallinn till S:t Petersburg och vidare längs Rysslands floder till 

Svarta havet och hela vägen till Istanbul. Både fritidsbåtsmän och de som rör sig på vattnen i 

yrket förlitar sig på Buster. 10 

 

 

                                                           
8 History of the Coca-Cola trucks.  
  http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by- numbers.html (Mars 2015)  
9 Muntlig intervju, Jonas Magnér, 06/03-2015 
10 Busters modeller genom tiderna http://www.buster.fi/sv/info/bustermodellerna-genom-tiderna  

http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-%20numbers.html
http://www.buster.fi/sv/info/bustermodellerna-genom-tiderna


 

Efter att jag fått kontakt med Harri så är han intresserad av att hjälpa mig och säger att 

problemet med transporterna är att åkeribolagen måste vara specialiserade på båttransport 

och ha specialbyggda lastutrymmen på lastbilarna detta medför ett högt pris till varje 

transport. Kunderna, åtminstone de som köpt en storbåt behöver en smart förvaring under 

vintern och det hade vart bra att kombinera detta med en transportlösning.11 

 

      
Av researchen kan man dra slutsatsen att Buster behöver en ny förpackning som kan 

återspegla företagets formspråk och värderingar. Förpackningen ska kunna fylla ett nytt 

behov hos kunden i form av vinterförvaring men fortfarande vara till ett rimligt pris. 

 

Produkten ska fylla kraven för de fyra K:na  

 Komfort. Förpackningen ska gå att hantera enkelt. 

 Kostnad. Förpackningen får inte öka slutpriset på båten allt för mycket utan kunna 

överensstämma med nuvarande förvaring av fritidsbåtar. 

 Kommunikation. Kapellet som ska skydda förpackningen måste kommunicera Busters 

värden så som hållbarhet, säkerhet och bekymmersfrihet. Den ska framhäva båtens 

hållbara egenskaper och samtidigt se skyddande ut. 

 Konsumentens behov: De behov som kunden har gällande förpackningen är att den ska 

skydda mot väder och vind, vara enkel att öppna för att kunna utföra service under 

tidig vår och ha en lång livslängd.   

 

Förpackningen ska förbättras gällande ändamål (hur lätt den är att hantera) men främst 

förbättras gällande syfte (motivera till inköp). Vid inköp ska den både vara inbjudande i 

förpackningen utanför butiken och i utställningshallen, då förpackningen ska vara öppen och 

stående på hjul. 

  

                                                           
11 Mailintervju, Harri Hinttala 



 

Det produkten skall användas till är att: 

 Frakta båten säkert mellan fabrik och återförsäljare. 

 Attrahera kunder även utanför butiken. 

 Följa med till kunden för att användas som vinterförvaring. 

 

Baserat på researchen så fick jag med tre snabba skisser ur mig ett par olika koncept.  

 

Koncept 1 utgår ifrån att man bygger ihop en förpackning av 

profiler i trä och återanvända lastpallar. Jag valde bort detta 

förslag på grund av att det inte kommer att ge något 

mervärde till kunden. 

 

 

 

 

Koncept två är en förpackning som är gjord i aluminium för 

att kunna skicka förpackningen fram och tillbaka mellan 

fabrik och återförsäljare flera gånger. 

Detta kommer att bli en för dyr investering tack vare att det 

kommer gå åt för mycket material och konceptet måste tyvärr 

väljas bort. 

 

 

 Koncept 3 är det jag valde att jobba vidare på som fungerar 

på så sätt att det ska vara gjort av aluminium (dock i mindre 

mängd än koncept två) men kunden ska få det med sig hem 

och därmed medföra ett mervärde för kunden. 

 

 

 

 

När jag bestämt mig för vilka användningsområden produkten ska täcka in så påbörjade jag 

form processen. För att kunna angripa formen på bästa sätt så var jag tvungen att sätta upp 

avgränsningar och förhållningspunkter därför valde jag en specifik Bustermodell att utgå 

ifrån gällande mått och proportioner. Modellen jag valde att utgå ifrån är Buster 

Supermagnum som är varumärkets näst största modell.  

 



 

Efter att jag fått alla specifikationer i form av mått och användningsområden så påbörjade 

jag utformningen och funktioner hos förpackningen. När jag sedan fortsatte att skissa hade 

jag Busters former och material i bakhuvudet utan att tänka så mycket på funktion. 

 
 

 

Eftersom förpackningen under vår, sommar och höst står utan båt är det viktigt att den 

enkelt går att fälla ihop och där med tar så lite plats som möjligt. Därför gjorde jag ett par 

skisser på olika funktioner hos förpackningen.  

Bild 1 bygger på en duk som spänns upp mellan två ramar, ramarna måste gå dock utanför 

båten, vilket medför att förpackningen kommer bli för bred för lastbilen.  

Bild 2 är ett koncept där kapellduken spänns mellan två gavelprofiler. När man avlägsnat 

duken så går den ena profilen att skjuta över till motsvarande sida och hela förpackningen tar 

då mindre plats när den är tom. 

Profilerna i Bild 3 är gjorda i plast och får plats i varandra vilket gör att de kan skjutas ihop 

likt ett dragspel för att ta mindre plats. Detta konceptet går dock inte att stapla vilket är ett 

krav från Buster. 

 

 Bild 1  Bild 2   Bild 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag gjorde en ”Shape & Color” för att särskilja Busters formelement och ta reda på vilka 

material som skulle kunna användas. 

 
Buster är kända för att göra robusta underhållsfria båtar i aluminium med en slitstark 

interiör. De går mer och mer in på lackat aluminium och plast i sina båtar men håller kvar 

vid raka hårda linjer i sitt formspråk. 



 

Då jag inte kände mig helt nöjd med de tidigare koncepten valde jag att göra ett försök att 

hitta mer lösningar. 

Under ett brainstormmöte12 kom jag upp med 3 nya koncept som jag sedan gjorde skisser på. 

 

Det första är baserat på formen av en container. Profilerna som är fällbara underlättar 

förvaringen genom att göra förpackningen är lika stapelbar med som utan båt. 

 Plus: Lätt att stapla. 

 Minus:Dyr och svår att tillverka. 

 
 

  

Koncept nummer två är inspirerat av sättet som djurskötare lyfter delfiner på Zoo. 

När vikten läggs på mitten av konstruktionen så närmar sig de två sidorna och förpackningen 

stängs.  

 Plus: Underlättar arbetet med att lägga i och ta upp båten ifrån sjön. 

 Minus: Går inte att öppna utan vatten vilket i sin tur gör det omöjligt att serva motor 

och båt under vintern. 

 
 

 

 

 

  

                                                           
12 Datum: 2015-03-30. Deltagare: Karl-Magnus Lillqvist Sjöberg, Marie Ahlberg, Sanna Börjesson. 



 

Det tredje konceptet bygger på hur amerikanska båttrailers ger stöd till båtens skrov med 

hjälp av skenor. På samma sätt är basen till denna konstruktion även de skenorna som 

båtens skrov vilar på. Profilerna som gaffeltrucken lyfter i är den del som håller ihop de två 

skenorna och i varje ände av skenorna finns fötter som konstruktionen står på och även 

infästningen till profilerna, som gör det möjligt att stapla och täcka båten.  

Detta var även konceptet jag sedan gick vidare med, eftersom det enligt mig och handledare13 

var ett fungerande koncept.  

Jag gick sedan vidare med konceptet i CAD för att arbeta i 3D och finna eventuella problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom förpackningen utsätts för hög belastning, både när det staplas ett emballage över 

ett annat och när lastbilen tvingas göra en kraftig inbromsning, så förstärkte jag 

konstruktionen med tvärslåar som på bilden.  

 

 
 

 

Eftersom kapellet lätt ska kunna dras över förpackningen så fick jag i datorn pröva mig fram 

till ett fungerande tillvägagångssätt. 

 
 

                 
Den rödmarkerade bilden är konceptet jag tillslut valde, eftersom det hade liknande 

formspråk som båten och hade bäst funktioner. Kapellet är försett med fästen som träs in i en 

kanal i sidprofilerna, här glider sedan kapellet över hela profilen till andra sidan. 
                                                           
13 Handledare: Ole Victor, Ivar Jung, (Datum: 2015-04-15) Harri Hinttala (med Busters marknadsavdelning. Datum:2015-05-14). 



 

Båten kan inte bara ligga på balkarna utan behöver något som tar upp båtens vikt utan att 

skada skrovet. Detta löste jag genom att placera en gummiprofil på balkarna. Detta gör dels 

att båten inte skadas eller glider i förpackningen, men också hela emballaget kan lyftas 

säkert med en gaffeltruck. För att kunna lyfta båten ur förpackningen går gummit i en 

vågformation, där lyftbanden går att träigenom och sedan haka fast på truckens lyftverktyg. 

För att produkten ska öka motivationen till inköp behöver förpackningen en identitet som 

kan kopplas samman med företaget.14 

Jag ville i det grafiska trycket som skall sitta på kapellet spela på Busters karakteristiska 

drag med att använda sig av durkplåt, det mönstret kan ge ett slitstakt och säkert intryck. 

Jag provade ett par olika sätt hur mönstret och logotypen skulle kunna appliceras på 

förpackningen. 

 

  

Detta är det slutgiltiga mönstret till förpackningen. 

Mönstret på sidorna skiljer sig åt för att skapa en 

dynamik och en extra upplevelse för de som går runt 

emballaget. Färgen mörkgrå använder Buster ofta på 

sina lackade ytor och eftersom just modellen 

Supermagnum har färgerna mörkgrå och orange så 

kände jag att detta var rätt beslut. 

 

  

                                                           
14 Klimchuk and Krasovec (2012) s.64 



 

 

 
 

Mitt arbete resulterar i ett koncept där båten vilar på två gummiförsedda balkar extruderade 

i aluminium som i sin tur monteras på två sidprofiler. 

 

 
Sidprofilerna bildar basen till kapellet och även den del som möjliggör stapling av flera båtar, 

dessa sitter fast med en bygel och går att koppla bort för att ersättas med tillhörande hjul och 

båten kan då rullas in i återförsäljarens utställningshall. 

 

 

 

 

Dessa detaljer visar hur kapell-gavlarna sitter fast 

och hur staplade förpackningar förhindras att glida 

framåt eller bakåt. 

 

 

 

 

Om kunden mot förmodan inte vill ha 

förvaringsmöjligheten så säjs båten till reducerat 

pris. Förpackningen skickas då tillbaka till fabriken 

där den återanvänds vid nästa transport. Genom att 

ta bort gummiprofilen från de två balkarna så kan 

man skjuta på upp till 5 sidprofiler från mer 

förpackningar, och där med spara plats.                                      

 



 

Båt och förpackning i rätt miljö utanför återförsäljaren. 

 

 

Det nya emballaget är en förpackning som kombinerar förvaring och transport, vilket 

kommer underlätta arbetet för anställda. Då dagens förpackning inte har en tillhörande 

vagga som får båten att stå säkert och stabilt, så är den svår att handskas med. Samtidigt 

som arbetet underlättas, så ökar värdet på båten med den nya förvaringslösningen och ett 

starkare grafiskt intryck. 

Ur miljösynpunkt är det ett bättre, återanvändbart alternativ på den nuvarande 

förpackningen, som består av en plast som används endast en gång. Eftersom kunden kan 

vara i behov av förvaring under vintern, så kan han vara beredd på att betala lite mer för att 

få ett paket med båt och förvaringslösning.  

Projektet har resulterat i ett designförslag som kan underlätta transport och förvaring av 

Busters båtar, men kräver mer arbete gällande hållfasthet och materialkostnad för att kunna 

lanseras på marknaden.  

 

Det har varit ett utmanande projekt som medfört många svåra problem under processens 

gång som jag försökt lösa på bästa sätt. Ett av de svåraste problemen har varit att jag valde 

den av Busters modeller som är lika bred som maxbredden på en lastbils lastutrymme, detta 

är ett val som skapat mycket bekymmer, men som också medfört att slutprodukten tar lite 

plats.  

Att jobba mot just Buster har varit mycket fruktsamt för projektet då förpackningen har 

kunnat designas till deras mått, material och formuttryck. Det inkom även relevant 

information ifrån Harri Hinttala på Buster om att de hade fått in feedback från flera 

återförsäljare om att de tyckte det var svårt att hjälpa lastbilsföraren att lossa av båten efter 

transport.  

Under projektet har jag även haft mycket nytta av min erfarenhet som anställd hos en 

återförsäljare vilket har hjälpt projektet att kunna starta med många snabba idéer.   
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Bildkällor 

 

Alla bilder och skisser om processen tillhör mig och mitt privata arkiv.  

Övriga bilders källor är: 

 

 ”Fyra K” sida 6. Original bild Harris, G. A. (2011). Packaging the Brand. Switzerland: 

AVA Books. Omproducerad av mig. 

 

 ”Ändamål/Syfte” sida 7. Original bild Harris, G. A. (2011). Packaging the Brand. 

Switzerland: AVA Books. Omproducerad av mig. 

 

 “History of the Coca-Cola trucks” sida 8 

Hämtad från Coca-Colas hemsida 2015-03-05. Publicerat datum framgår ej. 

http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-

numbers.html  

 

 “Feedback från Hinttala” sida 9 Bild tagen av Harri Hinttala. Datum okänt. 

http://www.buster.fi/sv/info/bustermodellerna-genom-tiderna
http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-numbers.html
http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-numbers.html
http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-numbers.html
http://www.coca-cola.co.uk/about-us/heritage/christmas/coca-cola-christmas-trucks-by-numbers.html


 

 ”Buster Supermagnum”  sida 10 

Hämtad från Busters hemsida 2015-04-05. Publicerat datum framgår ej. 

 http://www.buster.fi/en/models/buster-supermagnum  

 ”Delfinlyft” sida 12 

http://www.marvet.org/images/gallery/Dolphin-in-Sling-2.jpg 

http://tailstogether.weebly.com/1/category/japan%20dolphin%20slaughter/1.html 

 ”Båttrailer” sida 13 

http://www.karavantrailers.com/KKBunkTrailers.cfm 

 

 

 

 

http://www.buster.fi/en/models/buster-supermagnum
http://www.marvet.org/images/gallery/Dolphin-in-Sling-2.jpg
http://tailstogether.weebly.com/1/category/japan%20dolphin%20slaughter/1.html
http://www.karavantrailers.com/KKBunkTrailers.cfm

