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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete där två prototyper på ytterförpackning för 
livsmedelsrelaterade vätskor är slutresultatet. Uppdraget sker i samarbete med design- och 
varumärkesbyrån Motherland och är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet 
i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Uppdragsgivaren vill ta fram en 
ny design på förpackning för vätskor där utgångsprodukten är Bag-in-box konceptet.  

Utgångsprodukten är bra i många avseenden, den är med sin blockformade konstruktion 
nästintill logistisk optimal för transport och lagring, har en enkel konstruktion, ger mindre 
negativ miljöpåverkan än både glas-, aluminium- och PET-flaskor och är billig att 
producera. Trots sin popularitet i så väl Sverige som övriga världen, visar förstudien att 
det är många brukare som anser att utgångsprodukten har sina brister. Många anser att 
förpackningen inte är tilltalande designmässigt, det är svårt att tömma på allt innehåll och 
att det är komplicerat då produkten skall elimineras. Att det endast doseras vid en 
bordskant är en annan nackdel. 

Målet med projektet är att med utgångspunkt i designprocessen gestalta och ge förslag på 
en eller flera prototyper på ytterförpackning där ny form och design står i fokus. 
Produkten måste vara lager och transportanpassad så att den tillgodoser krav på hållbar 
utveckling. Hänsyn skall tas till användarnas krav så att den/de nya produkterna 
tillgodoser brister hos utgångsprodukten.  

Förstudien gav insikt och kunskap om utgångskonceptet, fakta kring ett antal 
livsmedelsrelaterade vätskor, information om effektiva verktyg för idéutveckling, hållbar 
utveckling och tillvägagångssätt för tillverkning av en miljöanpassad förpackning. Fakta 
samlades in genom litteraturstudier, studiebesök, enkätundersökning, formstudier, 
komponentanalys och besök hos kunniga på relevanta områden.  Förstudien resulterade i 
en kravspecifikation som användes som vägledning i produktutvecklingensprocessen.  

Projektet resulterade i två prototyper med samma konstruktionsdesign och volym men 
med olika dimensioner på höjd och bredd. De har en ny design och ett nytt tänk när det 
gäller utpumpningsfunktion dock har den samma slutfunktion som utgångsprodukten, 
skydda vätska, innehålla vätska, förflytta vätska och dosera vätska. De har ett öppnings- 
och återförslutningsbart lock som möjliggör för brukaren att kontrollera innehållet och 
underlättar för rätt källsortering. Lösningen gör att innerförpackningen lätt kan tas ur och 
på så sätt förenkla vid tömning av allt innehåll.  

Skissande och modellering har varit till stor hjälp i arbetet och framtagandet av 
slutresultatet.  



 

Abstract 

This report describes the process of developing a new package for food-related liquids. 
The assignment is done on behalf of the design and branding agency Motherland and is a 
Bachelor of Science degree in Innovation and Design at Karlstad University. The client 
wants to find a new design for packaging where the end product is similar to the Bag-in-
box concept. 

The Bag-in-box concept is good in many ways, with its block-shaped design almost pallet 
optimised, it has a simple construction, less environmental impact than glass, aluminum 
and PET bottles and less expensive to produce. In spite of its popularity in Sweden and 
well as the rest of the world, the pre-study shows that there are many users who think that 
the concept has its flaws. Common users claim the package does not reflect the contents 
and is difficult to empty and disassemble. The package can only be used standing at the 
edge of the table. 

The goal of this product development project is to apply the designprocess to find one or 
more prototypes with new design which meets the demands of the consumers. The 
project is limited to finding a new solution on the outer packaging and do not take into 
account the dosing function. The product must be suited for storage and transport to 
meet the requirements of sustainable development. 

The feasibility study gave insight and knowledge of the output concept, the facts 
surrounding a number of food related liquids, information about effective tools for idea 
development, sustainable development and the approach to manufacture an 
environmentally friendly packaging. Facts gathered through literature studies, study, 
survey, form studies, component analysis and visits knowledgeable in relevant areas. The 
study resulted in a specification that was used as a guide in the product development 
process.  

The project resulted in two prototypes with the same engineering design and volume but 
with different dimensions on height and width. They have a new design and a new 
mindset when it comes drain but have the same final function as the starting product, to 
protect the fluid, contain fluid, moving liquids, and dosing liquid. They have an opening 
and resealable lid that allows the user to control the content and facilitates proper 
recycling. It enables the packaging to be easily taken out and thus simplify the emptying 
of all content. 

Sketching and modeling has been of great help in the work and its results. 
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1. Inledning 

Projektet sker på uppdrag av design- och varumärkesbyrån Motherland och avser att 
utveckla en ytterförpackning för vätska där utgångsprodukten är Bag-in-box konceptet. 
Utvecklingen av den nya förpackningen fokuseras till yttreform och sker enligt 
ingenjörsmässiga principer. Hållbar utveckling och användarsynpunkter skall tillgodoses. 
Projektet är ett examensarbete som är en kurs (MSGC12) inom högskoleingenjörs-
programmet i innovationsteknik och design vid Fakulteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet omfattar 22,5 hp.  

Handledare är för projektet är universitetsadjunkt Johan Eileryd och Monica Jakobsson. 
Examinator är professor Leo de Vin.  

 

1.1. Bakgrund 

Uppdragsgivare är design- och varumärkesbyrån Motherland som arbetar specifikt med 
design och utveckling av konsument relaterade förpackningar. Motherland har en önskan 
om att utforma framtidens nya vätskeförpackning. De vill med Bag-in-box konceptet som 
utgångsprodukt utveckla en ny lösning på förpackning för livsmedelsrelaterade vätskor 
som har en spännande design konstruktionsmässigt och tillgodoser brister som användare 
idag anser utgångsprodukten saknar.  

Den nuvarande Bag-in-box lösningen är en produkt som har stor popularitet i många 
delar av världen och är bra i många avseenden, den är med sin blockformade 
konstruktion nästintill logistisk optimal för transport och lagring, har en enkel 
konstruktion, ger mindre negativ miljöpåverkan än både glas-, aluminium- och PET-
flaskor och är billig att producera. Trots sin popularitet är många brukare som anser att 
utgångsprodukten har sina brister, dess design är inte tilltalande, den är komplicerad att 
plocka isär, det går inte att kontrollera innehållet och den är svår att tömma på allt 
innehåll.  

Figur 1 visar utgångsprodukten och tankar kring konceptet. 
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1.2. Problemformulering 

Hur skall en ytterförpackning för livsmedelsrelaterade vätskor utformas och konstrueras 
där hänsyn tas till formspråk och hållbar utveckling?  

 

1.3.  Syfte 

Syftet är att finna en förpackning som är tilltalande men samtidigt miljöanpassad och som 
kan tilltala och ge möjlighet till flera användningsområden inom livsmedelsrelaterade 
vätskor. 

Syftet är även att ge erfarenhet och lärdom om hur ett projekt skall drivas på ett 
ingenjörsmässigt sätt genom att använda de kunskaper om metoder och verktyg som 
behandlats under utbildningens gång. 

 

1.4. Målsättning 

Målet med projektet är att tillämpa designprocessen för utveckling av en ytterförpackning 
för livsmedelsrelaterade vätskor. Fokus ställs på fysisk gestaltning utifrån den 
kravspecifikation som tas fram genom förstudiearbetet. Den slutliga produktens 

Figur 1: Utgångsprodukten, Bag-in-box förpackning. 
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konstruktion skall vara anpassad så att den uppfyller dagens krav på hållbar utveckling 
och miljöanpassning. En annan viktig aspekt som skall uppfyllas är att produkten skall 
vara transport- och lageranpassad. Projektet skall anpassas så att det ryms inom ramen för 
ett examensarbete på Karlstads universitet och avslutas med redovisning och utställning 
den 25 och 26 maj på Karlstads universitet och dokumenteras i en slutrapport.  

Konkretiserade mål: 

• Utveckla en eller flera prototyper på ytterförpackning för livsmedelsrelaterade 
vätskor med utgångspunkt i Bag-in-box konceptet. 

• Ta hänsyn till logistik och standard för att få en produkt som är anpassad och så 
optimerad på pall som möjligt. 

• Ta hänsyn till användarsynpunkter. 

• Nytänkande vid val av formspråk med hänsyn till produktionsprocesser. 

• Miljöhänsyn 

• Ge förslag på lösning på tillhörande tappkran och handtag. 

• Redovisa arbetet muntligt den 25 maj och dokumentera i en slutrapport. Arbetet 
ska slutligen ingå i examensutställningen den 25 till 26 maj.  

 

1.5. Avgränsningar 

Avgränsningarna baserades på metoden för gränssnitt (Eileryd 2015b). Där syfte är att 
finna en produkts gränssnitt mellan dess ingående komponenter och på så sätt finna 
gränsen för vad som skall behandlas och inte. 

Projektets avgränsas mot: 

• Yttre grafik som tryckts eller appliceras på förpackningen.  

• Att inte behandla en ny lösning på innerförpacking. 

• Att bara behandla en volym på tre liter. 

• Att inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter. 

• Att inte behandla materialval.  
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2. Genomförande 
Projektet bygger på strukturen i en produktutvecklingsprocess enligt (Johannesson et al. 
2013). Upplägget är enligt följande projektplan, förstudie, produktspecificering, 
konceptgenerering, konceptval, utveckling av val och avslut. I tillägg görs en 
undersökning kring konceptets anpassning på standardpall och olika test av 
slutprodukten.  

 

2.1. Projektplan 

En projektplan upprättades för att få fram en detaljerad planering över det kommande 
arbetets gång. Projektplanen definierar uppgiftens problematik, dess tidsramar, resurserna 
och organisationen dvs. de inblandade medarbetarna (Eriksson & Lilliesköld 2005). En 
projektplan Projektplanen är ett levande dokument som kan ändras och finslipas löpande 
under projektets gång. Projektplanen indelas och följs teoretiskt enligt följande (Eriksson 
& Lillesköld 2005): 

Bakgrund, mål, avgränsningar, organisation, projektmodell, tidsplan, 
riskbedömning, dokumenthantering och slutligen bilagor.  

Projektplanen fungerade som en överenskommelse mellan projektledare, handledare och 
uppdragsgivare för att rätt mål eftersträvades (Eriksson & Lilliesköld 2005). Projektplanen 
redovisades muntligt den 2 februari och godkändes av både uppdragsgivaren och 
examinator.  

 

Avgränsningar 

Projektets avgränsningar bestämdes utifrån teorin om gränssnitt (Eileryd 2015b). Ett 
gränssnitt är enligt Eileryd (2015b) den gräns som finns mellan två olika delar av ett 
objekt, ett system, en tjänst eller hos ett koncept men även mellan en produkt/tjänst och 
användare. Gränssnitten beslutades i detta projekt benämnas med en versal som till 
exempel A. Då gränssnitten är bestämda lokaliseras vilka gränssnitt som samverkar och 
utifrån det bestämmer vilka gränssnitt som skall behandlas och inte. De som inte skall 
behandlas utgör projektets avgränsningar.  
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Mål 

Utifrån projektets bakgrund och de upprättade gränssnitten bestämdes projektets mål.  

 

WBS 

Work Breakdown Strukture (WBS) är en metod för att identifiera projektets ingående 
delar och ansågs som ett bra hjälpmedel för upprättandet av en tidsplan. Tidsplanen var 
till hjälp för att avgöra vad som måste göras för att projektet skall färdigställas (Eriksson 
& Lilliesköld 2005). Metoden gav en grund åt GANTT-schemat och fungerade som en 
grundstruktur för det fortsatta arbetet. 

 

GANTT 

Ett GANTT schema skapades för att visualisera projektets tidsramar och visade hur 
projektets olika faser följdes åt. Schemat innehåller även milstolpar och grindhål för att 
visa de kritiska punkter som projektet måste förhållas till. (Eriksson & Lilliesköld 2005).  

 

Riskanalys 

En riskanalys togs fram för att identifiera, bedöma och bestämma åtgärder för eventuella 
risker som kunde uppkomma under projektets gång. Riskanalysen främjade att se det 
oförutsedda och ge medvetenhet om vilka förseningar som de kunde bidra med (Eriksson 
& Lilliesköld 2005). Riskbedömningen gjordes utifrån Miniriskmetoden (Eriksson & 
Lilliesköld 2005). Där de olika riskerna som kunde inträffa identifierades. Därefter 
bedömdes sannolikheten att de inträffade och vilka konsekvenser det kunde innebära. De 
rankades på en skala från 1-4 varpå ett riskvärde räknades ut genom att multiplicera dem 
samman. Ju högre riskvärde desto större risk var det att de inträffade och desto större 
inverkan hade de på projektet tidsmässigt.  
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2.2. Förstudie 

För att få en förståelse av utgångsprodukten gjordes en grundlig förstudie av dess 
livscykel i förhållande till tillverkning, transport, distribution, användare och eliminering. 
Vidare gjordes en fördjupning om utgångsprodukten och dess bakgrund. Metoderna för 
att undersöka problem handlar om att ge en insikt och förståelse för uppdragets 
sammansättning och sammanhang (Johannesson el al 2013). Behov av fortsatt eller 
ytterligare insamling av information och data, krav och önskemål och vidare fakta som rör 
problemet och dess lösning skedde kontinuerligt under projektets framskrid. En 
litteraturstudie gjordes kontinuerligt under förstudiens olika faser vars följd inte är 
kronologisk enligt redovisat i rapporten. Förstudien delades in enligt figur 2.  

 

2.2.1.  Produktanalys 

För att få en övergripande bild och uppfattning av utgångsprodukten gjordes en allmän 
undersökning kring historik och användning, en komponentanalys, informationssökning 
kring distribution och en undersökning om produktens tillverkningsprocess. 

 

Allmän fakta om utgångsprodukten 

För att få en förståelse för utgångsprodukten historik, bakgrund och användnings-
områden idag gjordes informationssökning på internet. Några av sökorden var Bag-in-
box, export, import marknad och vätskor. 

Figur 2: Förstudies indelning. 

 

Produktanalys 

Livsmedelsrelaterade vätskor 

Komponentanalys 

Användarcentrerad studie 

Miljöanpassad förpackningsdesign 

Hållbar utveckling 

Verktyg för produktutveckling 

Formstudie  

FÖRSTUDIE 
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Komponentanalys 

En komponentanalys gjordes på utgångsprodukten för att på så sätt finna dess ingående 
delar. Metoden som användes för ändamålet var Reverse Engineering, 
baklängeskonstruktion (Viktorsson 2007). Det är en metod för att utreda de tekniska 
principerna för en enhet, ett föremål eller ett system. Genom att plocka isär en redan 
existerande produkt i dess ingående komponenter kan produktens struktur, 
användningsområden och funktion analyseras (Singh 2012). På så vis kan det ge klarhet i 
hur produkten är uppbyggd och hur dess ingående delar samverkar. Enligt Singh(2012) 
används ofta metoden på produkter där varken konstruktionsritningar, CAD modeller 
eller annan dokumentation finns tillgänglig.  Processen utförs generellt i fyra etapper. I 
den första ska en produkt för analys verifieras, där valdes utgångsprodukten, två Bag-in-
box förpackningar. I etapp 2 så skall produkten uppdelas i dess beståndsdelar för analys. I 
etapp 3 skapas nya ritningar utifrån de fakta som framkom av analysen och vidare i etapp 
4 så återskapas en produkt (Chilling Effects 2015). Det låg inga skäl i att återskapa 
ritningar eller produkt i detta projekt. 

Två Bag-in-box förpackningar plockades successivt isär för att på så vis finna 
tillverkningsmetoder, ingående delar och samverkan av dessa.  De olika beståndsdelarna 
studerades och mättes, varpå resultaten fördes in i en matris. Processen gick till enligt 
följande:  

1. Undersökning av tappkran.  

2. Undersökning av lock och placeringen av handtag.  

3. Undersökning av innerpåsens placering.  

4. Undersökning av handtag.  

5. Undersökning av konstruktion. 

 

Distribution 

Dagens Bag-in-box är nästintill optimalt transportpalls anpassad och det är en viktig 
aspekt som måste tas med vidare i utvecklingsprojektet. Det gjordes därför en 
undersökning av transport och palloptimering för att få fram relevant fakta som måste 
uppfyllas. Eftersom Systembolaget är den största distributören och återförsäljaren i 
Sverige av Bag-in-box förpackningar gjordes ett besök där för att på så sätt få fram fakta 
kring ämnet. Vid tillfället gjordes observationer av förpackningar och frågor ställdes till 
personal på plats. 
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Tillverkning 

För att få kännedom om produktens tillverkningsprocesser gjordes ett besök på 
BillerudKorsnäs som är tillverkare av materialet som många av dagens Bag-in-box 
ytterförpackningar består av. Tillverkningsprocessen för en förpackning i wellpapp 
bestämdes utifrån litteraturstudier om livscykler, tillverkningsprocesser och uppgifter från 
uppdragsgivaren. Utifrån denna faktainsamling gjordes en egen visualisering av kedjan 
från vagga till grav.  

För att få en bild av scenariot vid fyllning av en utgångsprodukt valdes att göra ett 
studiebesök på Enbackens musteri, ett lokalt musteri med lokaler i både Karlstad och 
Munkfors som erbjuder kunder att pressa sin egen must och fylla den på Bag-in-box. 
Musteriet har en manuell fyllningsprocess eftersom det är ett enmans företag och har en 
relativt liten omsättning. 

 

2.2.2.  Livsmedelre laterade vätskor 

För att finna livsmedelsrelaterade vätskor som kan vara intressanta för slutprodukten och 
vätskor som redan använder utgångskonceptet gjordes informationssökningar på Internet. 
Sökorden var bland annat Bag-in-box, vätskor, förpackat vatten, juice, must och oljor. 

 

2.2.3.  Användarcentrerad s tudie  

För att få insikt i och skapa en förståelse för produkten och dess relation till konsumenten 
valdes att göra en frågeanalys (Johannesson et al. 2013). Ett internetbaserat enkätformulär 
skickades ut till utvalda brukare på www.facebook.com. Frågorna behandlade synpunkter 
om utgångsprodukten vid olika scenarion så som hemtransport, öppning av förpackning, 
placering i hemmet, dosering, eliminering, materialval och användarna önskemål på en 
framtida produkt. Svaren sammanställdes och analyserades för att sedan användas som 
underlag till krav och önskemål som kom att ställas på den slutliga produkten.  

 

2.2.4.  Miljöanpassad förpackningsdes ign 

Genom litteraturstudier söktes fakta kring kravet om en miljöanpassad förpackning och 
vilka faktorer som är avgörande vid skapandet av en miljöanpassad förpackning.  
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2.2.5.  Hållbar utveckl ing inom förpackningsområdet  

Enligt Eileryd1 är det som produktutvecklare idag viktigt att se till hållbar utveckling som 
en utgångspunkt för produktutveckling. Williams (2011) menar i sin avhandling att när det 
gäller förpackningsdesign kan förpackningen ses som ett sätt att förmedla hur produkten 
skall användas på bästa möjliga sätt så det påverkar miljön i minsta möjliga mån. Detta 
dels genom hur den är utformad (form, storlek, hygienisk, öppning och återförslutning) 
och dels hur pass bra den kan förmedla information till brukaren (Williams et al. 2008). 
Först gjordes en allmän undersökning om begreppet hållbar utveckling därefter fördes 
samtal med Helén Williams, universitetslektor på bland annat Miljö- och energisystem på 
Karlstads universitet. Hon driver bland annat forskning kring hållbar utveckling i 
förpackningssammanhang. Det ansågs viktigt att få ett helhetsperspektiv av en 
förpacknings livscykel (LCA) från vagga till grav, därmed gjordes informationssökning på 
ämnet. Livscykelanalys är en utvärdering av en produkts miljöpåverkan under dess 
livscykel (SETAC 1990).  

 

2.2.6.  Verktyg för  idéutveckl ing 

En studie gjordes för att finna effektiva hjälpmedel inför det individuella idéskapandet. 
Detta gjordes genom litteraturstudier och informationssökning på Internet där sökord var 
moodboard, idéskapande, skissteknik, produktutveckling, formspråk och modellering. 

 

2.2.7.  Formstudie  

För att få inspiration för det fortsatta arbetet gjordes en studie av olika former vars syfte 
var att finna uttryck och formspråk som kunde inspirera vid produktutvecklingen. Det 
gjordes ett besök på Brobygrafiska den 17 april i samband med förpackningsstudenters 
examensutställning under besöket studerades även andra förpackningar som fanns 
utställda från tidigare examensarbeten på Brobygrafiska. Intressanta förpackningar 
fotograferades och användes som underlag vid den individuella idégenereringen som vid 
skapandet av en moodboard. Inspirationshämtning gjordes även på sidor som 
www.pintersest.com som är ett inspirationsverktyg på Internet med bilder och 
www.freepik.com som erbjuder gratis nerladdning av bilder. I naturen finns det massa 
inspiration att hämta därför valdes att göra ett besök på en inspirerande plats.  

                                                
1 Johan Eileryd universitetsadjukt och handledare Karlstads universitet, Handledning 24 februari 2015 
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2.3. Produktspecifikation 

Produktspecificeringens uppgift är att specificera vad som måste uppfyllas för att få en 
lyckad produkt. Produktspecificeringen baserar sig på de fakta som framkommit under 
förstudien och är alltså ett resultat av denna. De framkomna koncepten jämfördes och 
viktades mot produktspecifikationen för att säkerställa att krav och önskemål uppfylldes 
(Johannesson et al. 2013). Produktspecifiseringen är uppdelad i en funktionsanalys och en 
kravspecifikation. Funktionsanalysen baserad på ePSIDM-analys enligt Eileryd (2015b), 
resultatet från komponentanalysen och förstudien i allmänhet. Funktionsanalysen kan ses 
som en sammanställning av all framtagen fakta (Landqvist 2001). Funktionsanalysen 
beskriver funktionerna som är betydande för de olika komponenterna, användare, 
designen, miljön och materialet. Funktionerna är indelade i huvudfunktion, delfunktion, 
nödvändiga funktioner, önskvärda funktioner och oönskade funktioner.  De önskade 
funktionerna graderas från 1-5 där 1 är minst önskad. Komponenterna benämns med 
tilldelat namn från upprättade gränssnitt. Kravspecifikation, baserad på funktionsanalysen 
och fakta från förstudie. Gränssnitten mellan de olika ingående komponenterna ansågs 
viktiga att behandla därför tillämpades teorin om gränssnitt (Eileryd 2015b). Gränssnitten 
benämnde produktens olika delar och användes i så väl funktionsanalysen som 
kravspecifikationen. För att kontrollera att alla aspekter under produktens livscykel 
speglades användes en checklista, Olssons kriteriematris. I denna matris kombineras en 
produkts livscykelfaser med olika aspekter enligt tabell 1.  

 

 

 

Tabell 1: Olssons kriteriematris 

Livscykelfas

Process Miljö Männsiska Ekonomi

Alstring!(Utveckling,!konstruktion!m.!m.) 1,1 1,2 1,3 1,4

Framställning:(Tillvekning,!montering,!kontroll,!lagring!m.!m.) 2,1 2,2 2,3 2,4

Avyttring:(Försäljning,!distribution,!m.m.) 3,1 3,2 3,3 3,4

Brukning!(Installation,!användning,!underhåll,!m.m.) 4,1 4,2 4,3 4,4

Eliminering!(Borttransport,!återvinning,!förstöring,!m.m.) 5,1 5,2 5,3 5,4

1.1!Alstring/process:!En!stabil!och!hållbar!konstruktion,!kunna!
1.2!Alstring/miljö:!Miljövänligt!material!bör!väljas,!enkel!konstruktion.
1.3!Alstring/människa:!Ergonomisk
1.4!Alstring/ekonomi:!M
2.1!Framställning/process:!Tillverka!en!prototyp
2.2!Framställning/miljö:!Ej!inverka!på!intern!extern!miljö
2.3!Framställning/människa:!Enkel!montering
2.4!Framställning/ekonomi:!M
3.1!Avyttring/process:!Palloptimeras
3.2!Avyttring!/miljö:!Lågvikt!per!enhet
3.3!Avyttring/människa:Greppbar!konstruktion
3.4!Avyttring/ekonomi:!M
4.1Brukning/Process:!Dosera!vätska
4.2!Brukning/miljö:!Lätt!kunna!plockas!isär!för!källsortering
4.3!Brukning/Människa:!Erbjuda!ergonomisk!transport!
4.4!Brukning/Ekonomi:!M
5.1!Eliminering/Process:!Lätt!kunna!demoneras
5.2!Eliminering/Miljö:!Återvinningsbar
5.3!Eliminering/människa:!Inga!miljöfarliga!ämnen
5.4!Eliminering/Ekonomi:!M

Aspekter
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2.4. Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen fördelades över tre olika tillfällen, idégenerering med studenter, 
idégenerering med uppdragsgivare och där till en individuell idegenerering som löpte 
kontinuerligt under denna fas. Idégenereringstillfällena för såväl studenter och 
uppdragsgivare följde metoden för Brainstorming enligt (Johannesson 2013) och en 
öppen diskussion enligt (Michanek & Breiler 2007). Metoden för den individuella 
konceptgenereringen baserar sig på Eilerys(2015a) teori om ePSIDM- Creative Methods, 
Create It Yourself (CIY). Den information som framkom vid de olika 
idégenereringstillfällena dokumenterades och analyserades med kravspecifikationen som 
underlag.  

2.4.1.  Idégenerer ing i  grupp 

Studenter 

Vid första tillfället bestod fokusgruppen av studenter från ingenjörsprogrammet för 
innovationsteknik och design. Till att börja med gavs en kort och koncis presentation av 
projektet. Därefter ombads de medverkande ta för sig av pennor och post-it lappar. 
Idégenereringen började med en klassisk Brainstorming enligt Johannesson(2013). 
Deltagarna uppmanades att finna idéer kring frågor rörande konceptet. 

De frågor som ställdes var; 
• Vilka förpackningar finns idag? 
• Hur ser framtida förpackningar ut? 
• Hur kan man utveckla utgångskonceptet?  

Tanken bakom första frågan var att bidra med förpackningslösningar som redan finns 
och som hade funktioner som kunde vara intressanta för utvecklingsprocessen. Syftet 
med fråga två var att den skulle bidra till idéer med ett nytänk eller utveckling på redan 
befintliga lösningar. Fråga tre var tänkt att ge nya infallsvinklar på utvecklingsarbetet. 
Varje fråga tillägnades fyra minuter för fri Brainstorming. Efter varje Brainstorming 
visades resultaten upp och redovisades inför gruppen. Därefter fördes en diskussion 
enligt diskussionsmetoden nämnd i Johannesson(2013) där det diskuterades kring de 
framkomna idéerna varpå mer ingående frågor ställdes.  

Ämnen för diskussion; 
• Utformning av tappkran 
• Utformning och placering av handtag 
• Hur kan förpackningen konstrueras för att ge möjligheten till dosering mitt på bordet? 
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Idéerna delades sedan in i kategorier för att på så sätt lättare få en överblick över idéer 
och koncept. Allt som framkom under idégenereringen antecknades och fotograferades. 

Uppdragsgivaren 

Gruppen bestod av tre anställda hos Motherland. Mötet började med att ett formulär 
delades ut med upplägg av mötet. Därefter gjordes en kort presentation av projektet och 
en beskrivning av den valda metoden för idégenereringen. För att få en Brainstorming där 
de framkomna idéerna reflekterades mellan deltagarna valdes att ha en öppen diskussion 
enligt diskussionsmetoden (Johannesson et al. 2013). Tanken var att den öppna 
diskussionen skulle leda till många idéer då deltagarna reflekterade på varandras 
idéförslag. Frågor kring yttreform, material, handtag, tappkran, funktion, användandet 
och mervärde diskuterades. Sessionen spelades in med Quicktime player och 
sammanfattades därefter skriftligt.  

 

2.4.2.  Indiv idue l l  idégenerer ing 

Som individuell idégenereringsmetod valdes skissteknik. Skissteknik användes löpande 
under hela konceptgenereringsfasen och var av olika karaktär. Som inspirationsunderlag 
skapades en moodboard som i sig inspirerades av förstudiens analys av former och från 
intressanta former i allmänhet. Inledningsvis inriktades idégenereringen till att finna 
intressanta former på ytterförpackningar som helhet och inte på detalj nivå med placering 
och utforming av tappkran och handtag. Vidare utvecklades konstruktionen på 
förpackning, tappkran och handtag mer specifikt.  

 

2.5. Utveckling av idéer 

För vidareutveckling av de framkomna idéerna från idégenereringstillfällena valdes 
metoder som skissteknik och modellering, metoderna som undersöks i 2.2.6. Det gjordes 
ett besök på Brobygrafiska för att testa framkomna koncept i ett Cad program 
specialiserat för förpackningskonstruktion. 

Den fortsatta utvecklingen indelades i två olika kategorier, Paperform och Freeform vars 
innebörd redovisas i resultatet. Utvecklingsmetoder inom kategorin Paperform är 
skissteknik och konstruktion i Artios Cad som är en programvara för 
förpackningskonstruktion. Där till gjordes modellbygge för att få fysiska produkter och en 
uppfattning om hur de tekniskt fungerar. Modellering gjordes i kartong 300g och 
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kapaboard 5mm, kapaboard är ett material som är ett mycket lätt och består av en styv 
sandwich-skiva med freonfri polyuretankärna (Schneidler 2015.) 

Vid utveckling av koncept inom Freeform så användes metoderna moodboard, 
skissteknik och modellbygge. Vid utformning och test av möjliga koncept på handtag 
valdes att modellera i lera och kapaboard 5mm. Utveckling av förslag till tappkran gjordes 
i kapaboard 5mm, cellplast och även Cad-modellering i Creo 2.0 som är en programvara 
för konstruktionsritning och var ett hjälpmedel vid visualiseringen av idéerna.  

 

2.6. Konceptval 

Elimineringen av koncept till ett slutligt val gjordes i 3 steg. 

1. Elimineringsmatris. 

Alla konceptskisser och modeller viktades i en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 
(Johannesson et al. 2013).  

2. Urval med uppdragsgivare. 

Uppdragsgivarens mening om det slutliga valet var av stor vikt, därför fick de göra sitt 
urval från alla framkomna konceptskisser och modeller. Valen jämfördes med resultatet 
från elimineringen för att säkerställa att de överensstämde.  

3. Slutligt val 

För att få ett slutligt val där ett koncept väljs viktades de koncept som gick vidare efter 
elimineringen och uppdragsgivarens val med kravspecifikationens krav och önskemål. De 
avgörande egenskaperna fördes in i en matris där positiva egenskaper viktades mot 
negativa, det koncept med bäst resultat blev det slutliga valet. Det slutliga konceptvalet 
och dess lösning presenterades och diskuterades med handledare och uppdragsgivare och 
ett godkännande av bägge parter var ett måste för att projektet skulle få fortskrida.  

 

2.7. Utveckling av valt koncept 

Med hjälp av metoderna skissteknik och modellering i kapaboard utvecklades konceptet 
konstruktions- och funktionsmässigt. För att beskriva processen för varje produkts 
utveckling delades processbeskrivningen upp i elementen förpackning, tappkran och 
handtag. Utveckling av de olika elementen var parallellt och i samspel med varandra. Flera 
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olika lösningar på tappkran och handtag prövades för att till slut finna ett resultat med 
samma formspråk som förpackningen. Innan modellering av produkten kunde ske 
behövdes produktens höjd och dess sidor bestämmas där volymen var bestämd utifrån 
avgränsningen på 3 liter. Först bestämdes höjden som inspirerades av idégenereringen 
och utgångsprodukten därefter kunde toppens och bottens sidoängd beräknades. 
Sidolängden beräknades med hjälp av en kombination av area och volym.  

För att få utlåtanden om de olika alternativen fördes diskussion med så väl handledare 
som från utomstående parter som gav sina synpunkter. Det gjordes även kontinuerliga 
kontroller gentemot kravspecifikationen för att verifiera att de framkomna idéerna 
överensstämde mot projektets upprättade krav och önskemål.  

Idéer skissades varpå en mall gjordes som sen ritades på kapaboard 5 mm. Ritningen 
skars ut med hjälp av linjal och kniv. Andra hjälpmedel vid modellbygget var räknedosa, 
limpistol, skärplatta, passare, penna och sudd. Till slut gjordes en slutlig 
konstruktionsritning i Adobe Illustrator som visar mått, viklinjer och skärlinjer. 

 

2.8. Palloptimering av valt koncept 

Utgångsprodukten är optimal från en logistisk synvinkel och det ansågs därför intressant 
att undersöka hur palloptimal de nya prototyperna var. Det var ett krav att de nya 
produkterna skall vara optimerade för lagring och transport och på så sätt ge en produkt 
som är miljöanpassad. Det gjordes beräkningar på den total volym de nya prototyperna 
utnyttjar på ett plan på en standardpall, EUR helpall. EUR helpall är den mest 
förekommande pallen enligt Malmö pall (2015) därför valdes denna typ av pall.  

För att se hur många av varje förpackning som utgör ett plan på en pall gjordes en ritning 
i Adobe Illustrator. Därefter beräknades alla förpackningars totala volym där volymen för 
en förpackning är 3 liter, då det är den volymen som projektet behandlar. Detta mått 
jämfördes sedan med volymen för ett fullt utnyttjat plan på en pall med samma höjd som 
respektive förpackning. Beräkningen gav ett procentvärde på hur mycket utrymme som 
utnyttjas vid placering på pall och gav därmed ett värde på hur palloptimal 
förpackningarna var i förhållande till en fullt utnyttjad pall. En fullt utnyttjad pall 
representerar i detta projekt utgångsproduktens palloptimalitet. 

De värden som fås fram är ett maxvärde på hur mycket som kan utnyttjas, detta eftersom 
förpackningarna kanske inte placeras enligt gjorda ritningar. En annan faktor som bidrar 
till att ge en mindre värde på palloptimeringen är att ingen hänsyn tagits till 
förpackningarnas materialtjocklek.  
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2.9. Test av prototyp 

De slutliga prototyperna testades gentemot försökspersoner för att se hur de förhöll sig 
till det ställda kravet om enkel eliminering genom att de fick plocka isär ett antal 
prototyper. Vid tillfället gjordes även test med att placera prototyperna i ett kylskåp detta 
för att se hur väl de uppfyllde kravet om att kunna placeras i kyl. Samtidigt fick de svara 
på frågan hur de uppfattade förpackningarnas formspråk och ge synpunkter på 
ergonomiska aspekter. Det gjordes även spontana förfrågningar till flertalet personer 
angående dess uttryck och design för att få mer kvantitativ respons. 

 

2.10. Redovisning och utställning 

Projektet sammanfattades och redovisades för uppdragsgivare, handledare och 
medstudenter. I förbindelse med redovisningstillfällena var en utställning i Pedagogiska 
verkstaden på Karlstads universitet där alla examensarbeten visades upp. Alla studenter 
visade sina arbeten med hjälp av ett ståbord, där slutprodukterna presenterades och med 
en informationsvepa som beskrev arbetet. 

Inför utställningen skickades ett pressutskick ut till press och allmänhet där arbetet 
presenterades tillsammans med övriga studenters arbeten.  
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3. Resultat 
 

3.1. Projektplan 

Projektplanen redovisar bakgrunden till projektet, ingående parter, dess avgränsningar 
och dess upplägg. Projektet måste kontinuerligt säkerhetskopieras till olika backupsystem 
så som Google drive, Google mail, extern hårddisk och i mapp på It´s Learning. Analoga 
dokument scannas eller fotograferas och sparas med övrigt arbete. Projektplanen 
användes som stöttepelare under projektets gång för att säkerställa att projektet håller sig 
inom sina ramar.  I och med att fakta tillkom under projektets gång och att det blev en 
sen uppstart så ändrades projektplanen en aning.  

Nedan redovisas resultatet av avgränsningar, mål, WBS, GANTT och riskanalys. 
Projektplanen i sin helhet återfinns i bilaga 1. 

 

3.1.1.  Avgränsningar 

Produktens samverkande och ingående komponenter tilldelades följande benämningar: 

A - Förpackning, B – Handtag, C – Tappkran, D – Innerförpackning, E – Tryckyta och  
F – Användare.  

Mellan dessa komponenter är produktens gränssnitt. Tabell 2 redovisar gränssnitten som 
identifierades. 

 

 

Tabell 2: Gränssnitten mellan de olika komponenterna i produkten. 
Gränssnitt
GRÄNSSNITT MELLAN OCH EXEMPEL
A)B FÖRPACKNING HANDTAG INFÄSTNING8AV8HANDTAG8I8FÖRPACKNING
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN URTAG8FÖR8DISPENSERN
A)F FÖRPACKNING8 ANVÄNDARE TILLTALANDE8FORM
B)F HANDTAG ANVÄNDARE ERGONOMISKT8UTFORMAD
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE HÅLLBAR8KONSTRUKTION
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE ERGONOMISKT,8VISUELLT8TILLTALANDE
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA EVENTUELLT8BEHANDLING8AV8YTA
A)D FÖRPACKNING INMAT INSIDAN8AV8FÖRPACKNINGEN

Komponenter
BENÄMNING KOMPONENTER
A FÖRPACKNING
B HANDTAG
C TAPPKRAN
D INNERPÅSE
E TRYCKYTA
F ANVÄNDARE

Avgränsningar
GRÄNSSNITT MELLAN3 OCH JA3,3NEJ,3INTE3I3FÖRSTA3HAND
A)B FÖRPACKNING HANDTAG JA
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN JA
A)F FÖRPACKNIG ANVÄNDARE JA
B)F HANDTAG ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE NEJ
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA NEJ
A)D FÖRPACKNING INNERPÅSE NEJ
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De gränssnitt som inte skall behandlas blir projektets avgränsningar och redovisas nedan.  

A-B; Inte i första hand utveckla ett nytt handtag utan använda befintligt. 

A-E; Projektet omfattar inte yttre grafik som trycks eller appliceras på förpackningen. 

C-F; Inte i första hand utveckla en ny lösning på tappkran utan använda befintlig. Inte 
tekniskt behandla hur slutprodukten ska fungera när det gäller doseringsfunktionen. 

C-D; Inte utveckla en ny lösning på konstruktionen mellan tappkran och innerpåse 

Där till valdes att endast behandla en volym på 3 liter eftersom det är den mest 
förekommande volymen i Sverige. 

 

3.1.2.  Mål 

Med hjälp av de gjorda gränssnitten, projektets redan givna mål så som redovisnings 
tillfällen, dess omfång och bakgrundsbeskrivningen kunde projektets mål bestämmas. 

Konkretiserade mål: 

• Utveckla en ytterförpackning för livsmedelsrelaterade vätskor med hänsyn till 
konstruktion. 

• Ge förslag på lösning på handtag och tappkran. 

• En kvalitativ och kvantitativ förundersökning. 

• Hänsyn skall tas till miljöaspekter och krav på hållbarutveckling. 

• Tillverka en eller flera prototyper. 

• Redovisa arbetet, muntligt, med en slutrapport och avslutningsvis ingå i 
examensutställning. 
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3.1.3.  WBS 

Strukturen i WBS följer kronologisk ordning för att det skall vara enkelt att följa. 
Projektet delades upp i projektplanering, förstudie, produktspecifisering, 
konceptgenerering, konceptval, redovisning, utställning, rapport och opponering och 
visas i figur 3. 

 

3.1.4.  GANTT 

I GANTT-schemat valdes att spegla strukturen i WBS-dokumentet för att göra det enkelt 
att följa. Schemat ändrades under projektets gång och det slutliga resultatet redovisas i 
bilaga 1. Grindhålen och milstolpar är markerade för att göra det enklare att se de olika 
datumen som projektet måste förhålla sig till. De datum projektet måste förhålla sig till 
redovisas nedan. 

Projektplan klar den 5 februari, Kravspecifikation klar den 9 mars, Metodikinlämning 24 
mars, Delredovisning 9 april, Godkännande av konceptval 6 maj, Prototyp färdig den 12 
maj, Slutredovisning den 25 maj, Utställning den 25 och 26 maj, Rapportinlämning den 21 
maj. 

Figur 3: WBS. 
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3.1.5.  Riskanalys 

De risker som bedömdes rubba tidsramarna under projektets gång var sjukdom, 
dataförlust, bristfällig kommunikation, programvara som behövs var inte tillgänglig, 
bristfällig input, oklar problemformulering, projektets omfång för omfattande, tidsplanen 
felplanerad, konceptet blir inte nog tillfredställande. Tabell 3 visar riskbedömningen och 
vilka åtgärder som skall minska risken för att de inträffar. 

 

 

Tabell 3: Riskanalys. 

BILAGA!4.!! RISKBEDÖMNING!
!
!

Riskbeskrivning+ S+

1.4+
K+

1.4+
R+

1.16+
Åtgärd+

Sjukdom( 2( 4( 8( Planering,(god(kommunikation(

Dataförlust+ 2( 4( 8( Regelbunden(backup(

Bristfällig(kommunikation+ 1( 3( 3( Noggrann((
Dokumentation,(
Fler(grindar(

Programvaran(som(behövs(
ej(tillgänglig+

1( 4( 4( Se(till(att(det(finns(alternativ(
dataplats(

Bristfällig(fakta(input+ 2( 4( 8( Göra(noga(litteraturstudier(och(
konsultation(med(HL,(UG(

Oklar(problemformulering+ 3( 4( 12( Noggrann(problemformulering,(
Problemanalys.(
(

Projektets(omfång(blir(för(
omfattande+

3( 4( 8( Noga(satta(gränssnitt(och(
avgränsningar(

Tidsplanen(fel(planerad+ 2( 3( 6( Kontinuerlig(check(av(tidplan.(

Koncepten(blir(
Inte(nog(tillfredställande(+

1( 3( 3( Lägga(i(extra(grindmöten.(

!
S(=(Sannolikhet,(K(=(Kritiskt(värde,(R(=(Riskvärde,(HL(=((Handledare,(UP(=(Uppdragsgivare(



 26 

3.2. Förstudie 

Här redovisas resultaten från förstudien där tillvägagångssättet är beskrivet i 
genomförandekapitlet. Fakta är hämtat från litteraturstudier, studiebesök, 
enkätundersökning och informationshämtning på Internet. 

 

3.2.1.  Produktanalys  

Här nedan redovisas resultatet från faktainsamlingen kring utgångsprodukten. 

Allmän fakta om utgångsprodukten 

Bag-in-box kommer ursprungligen från USA, där den uppfanns 1955 (Sydsvenskan 2009), 
då dess ändamål var att bevara batterisyra i. När det gäller vin i Bag-in-box kom det allt 
senare då den Australienske vinodlaren Tom Angrove 1967 presenterade sin idé med en 
lufttät påse med ett skyddande ytterhölje av kartong (WOWNEWS 2015). Konceptet blev 
snabbt populärt runt om i världen men i Sverige dröjde det ända till 1996 innan 
Systembolaget efter många vändor fick ge med sig och introducera Bag-in-box i sina 
butiker (DN 2012). Nu motsvarar försäljningen av Bag-in-box 65 procent av den totala 
försäljningen på Systembolaget. 

Bag-in-box är en förpackning bestående av en tät och mjuk innerpåse i plast som i sin tur 
är placerade i en låda av kartong. På plastpåsen finns en kran i hårdplast som gör den 
möjlig att öppna och återförsluta. Formatet är blockformat som gör att den är enkel att 
stapla och optimerar transport på pall. 

En volym mellan 2 till 10 liter kategoriseras idag som bulk och är ett samlingsnamn på 
hela volymspannet 2 till 10 liter. Med det menas att en Bag-in-box förpackningen på mer 
än 2 liter statistiskt räknas som bulk. Det kan därför vara svårt att urskilja i viss fakta vad 
som gäller just för 3 liter (BKWineMagazine 2013). Enligt Internationel Organisation of 
Vin and Wine (OIV 2012) kommer samlingsnamnet ändras 2017. Vetenskaplig fakta om 
utgångsprodukten hittades inte. 

Komponentanalys 

Efter mätning av förpackningarna så konstaterades att de konstruktionsmässigt skiljde sig 
en aning. Under samtal med uppdragsgivaren var det vanligt förekommande att 
konstruktionerna skilde sig åt måttmässigt. 
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Förpackning 1  

1. Vid undersökning av tappkran och öppning konstaterades att det var lätt att öppna 
men besvärligt att få fram tappkranen och besvärligt att fixera vid placering i 
urtaget. Tappkranen bestod av plast och satt fixerat på innerförpackningen. 

2. Locket var fastlimmat men lätt att bryta upp. Handtaget bestod av en relativt smal 
tygremsa fastlimmad mellan ett kartongark och lockets insida. Påsen bestod av en 
genomskinlig plast i olika lager. 

3. Vid studie av innerförpackningens placering konstaterades att det var mycket luft i 
förpackningen, utrymme som inte användes.  

4. Handtaget bestod av en smal tygremsa. På grund av att handtaget var så smalt så 
skavde det i handen vid frakt av förpackningen. 

5.  Hela ytterförpackningens utkanter mättes innan den plockades isär. Sen synades 
konstruktionen och sammansättningen av förpackningen och dokumenterades. 
Därefter plockades den isär succesivt och delades upp i dess komponenter. 
Konceptet består av en ytterförpackning i wellpapp med en laminerad yta, ett 
handtag gjord av tyg som limmats mellan två kartongbitar som i sin tur limmat på 
lockets insida. Där till så har konceptet en tappkran och en innerpåse i 
genomskinlig plast. Förpackningen var limmad i lock, botten och sida.  

 

Förpackning 2 

1. Samma som förpackning 1. 

2. Locket var fastlimmat och med ett handtag som satt fast i alla lockets delar. Det 
var svårt att få upp locket. Handtaget bestod av ett plasthandtag som satt fast i 
lockets flikar och på så sätt fixerade locket.  

3. Vid studie av innerförpackningens placering konstaterades att det var mycket luft i 
förpackningen, utrymme som inte användes. Påsen bestod av plast och en folie i 
olika lager. 

4. Handtaget bestod av plast. Smalt och det skavde i handen vid frakt av 
förpackningen. 

5.  Samma som förpackning 1. 

Figur 4 visar bilder från Reverse Engineering av två olika förpackningar.  
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Figur 4: Reverse Engineering, förpackning 1 & förpackning 2. 
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I tabell 4 redovisas de ingående komponenterna för respektive produkt, deras mått, vilket 
eller vilka material de består av, hur de är sammansatta och hur de samverkar sinsemellan.  

 

Distribution 

Besöket på Systembolaget gav information om hur utgångsprodukten fraktades till 
butikerna, hur de packades upp och slutligen hur det placerades på hylla.  

Bag-in-box kommer på pall och från en del leverantörer kommer boxarna i lådor som i 
sin tur är placerade på pall. Lådorna kan rymma mellan 4-6 boxar och är enligt 
personalen2 mycket tunga.  

Det finns flera olika modeller på pallar men de som oftast används för distribution av 
Bag-in-box är Europapall, EUR-pall, som är en standardiserad pall och finns i följande 
varianter (Malmö pall AB 2015): 

Helpall mått 1200x800, max belastning:  1500 kg 

Halvpall mått 800x600, max belastning:   300 kg 

Kvartspall 600x400, max belastning:    200 kg 

Helpall är den variant som är mest förekommande. 

Antalet boxar per pall och variant av pall varierar beroende på leverantör. 

                                                
2 Personal på systembolaget Forshaga, besök den 3 mars 2015. 

Tabell 4: Redovisning av ingående komponenter där  

A=Förpackning, B=Handtag, C=Tappkran, D=Innerförpackning 

 HF (huvudfunktion) MÅTT SAMVERKAR MATERIAL MATERIAL MATERIAL SAMMANSÄTTNINGS

FÖRP. 1 bxdxh MED 1 2 3 METOD

A Skydda innehåll 185x90x230 B&C&D Wellpapp Folie Lim Lim
B Underlätta handtering A Plast
C Dosera vätska A&D Hårdplast
D Innehålla vätska A&C Plast Plast Hårdplast Svetsad (värme)
FÖRP. 2
A Skydda innehåll 185x81x250 B&C&D Wellpapp Folie Lim Lim
B Underlätta handtering A Tyg Kartong Lim
C Dosera vätska A&D Hårdplast
D Innehålla vätska A&C Plast Folie Hårdplast Svetsad (värme)
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Vid besöket gjordes en snabb formspråksundersökning för att se utbudet av 
utgångsprodukten och hur de skilde sig åt. När det gällde utformning av handtag så fanns 
det enligt personalen1 många varianter där både material och form varierade. Figur 5 visar 
några alternativ på handtag funna under besöket. 

Även utformningen av tappkran varierar och det var 4 stycken olika tappkranar som 
personalen1 kände till. Vid undersökning på internet var utbudet desto bredare. Enligt 
leverantören Guni en Alibaba(2015) är det många varianter att välja mellan med 
varierande ändamål. 

Utformningen på förpackning med en volym på 3 liter är inte lika varierande, det finns 
den klassiska blockformade förpackningen även kallad Fridge, på grund av sin 
kylskåptillpassade form och den cylinderformade förpackningen kallad Tube, format som 
ett rör. En annan variant är förpackningen som är utformad som en väska och så finns 
varianten Stand up Pouch som är en ståpåse med tappkran. Detta koncept är inte en Bag-
in-box men är ett likartat koncept.  

 

 
                                                
1 Personal på Systembolaget, besök den 3 mars 2015 

Figur 5: Exempel handtag vid besök på Systembolaget. 
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Tillverkning  

Livscykel och tillverkningskedjan för en vätskeförpackning i wellpapp: 

Med fakta från uppdragsgivare och allmänna studier av livscykler gjordes en illustration av 
en livscykel för en förpackning i wellpapp. Figur 6 visar livscykeln där huvudaktörerna 
som är inblandade vid tillverkning finns med. Dessa uppgifter kan givetvis variera från en 
leverantör till en annan beroende på vilket papper som använd, hur varan trycks och 
vilken efterbehandling förpackningen tilldelas. Materialet i ytterförpackningen på 
utgångsprodukten kan variera. Bag-in-box finns i många olika varianter beroende på 
ändamål och prisklass. Det huvudsakliga materialet på ytterförpackning är wellpapp av 
olika kvaliteter. Wellpappen är sedan kascherad med en yttre liner för att det skall ge 
bättre tryckegenskaper. 

BillerudKorsnäs är en pappersleverantör vars kartong utgör ytterförpackningen i många 
Bag-in-box-förpackningar som finns på Systembolaget. Pappret som produceras på 
BillerudKorsnäs har hög kvalitet och enligt Christianson3 så är det på grund av att pappret 
består av nyfiber. Nyfiber innehåller inget recirkulerat papper utan härstammar enbart 

                                                
3 Sara Christianson Civilingenjör BillerudKorsnäs, studiebesök 10 april 2015. 

Figur 6: Livscykel och tillverkningskejdan för en förpackning i wellpapp. 
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från nytt timmer. Papper som består av nyfiber har långa starka cellulosafibrer som binder 
bra till varandra och bidrar till ett material som har hög E-modul och hög dragstyvhet. 
Besöket hos BillerudKorsnäs sammanfattas i bilaga 2.  

Förpackningarna som Enbackens musteri använder sig av består av en tjockare kartong 
och är inköpt från en grossist i Tyskland. Lindström Heidkamp4 menar att det finns 
många varianter av förpackningar där en del varianter är svåröppnade och håller låg 
standard. En del är limmade i botten och en del är med öppningsbart lock som botten. 
Lindström Heidkamp är nöjd med sin övergång från dunkar till Bag-in-box och anser det 
är en bra lösning. Figur 7 visar bilder från den manuella fyllningsprocessen.  

                                                
4 Ulla Lindström Heidkamp ägare Enbackens musteri, Studiebesök 24 april 2015 

Figur 7: Studiebesök Enbackens musteri. 
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1. Placering av påse i fixerande stativ. 

2. Påtappning av vätska. Gäller att passa så det inte rinner över!  

3. Placering av tappkran. Viktigt att få ut all luft innan montering. Inte möjligt att 
demontera tappkranen efter montage då är den fixerad vid påsen. Måste till ett 
kraftigt tryck vid montage. 

4. Tappkran efter montage. 

5-8. Efter att förpackningen är rest så placeras påsen. Det är lite komplicerat och 
kartongens vassa kanter ger lätt skärsår. Denna kartong saknar handtag. 

 

3.2.2.  Livsmedelsre laterade vätskor 

Allmän fakta om ett antal livsmedelsrelaterade vätskor. 

I dagsläget används utgångsprodukten till alkoholhaltiga drycker, mejeriprodukter, 
fruktjuicer, matoljor, sirap och olika koncentrat (Smurfitkappa 2015). Andra 
livsmedelsrelaterade varor är olivoljor, muster, majonnäs och tomatpuré. Konceptet 
används även inom läkemedelsindustrin till för exempel tandskölj. Besök gjordes på 
butiker i Karlstad, Willys, och Ica Maxi, för att undersöka konceptets utbredning i 
livsmedelsbutiker. Det som dominerar försäljningen där är olika sorters muster. 
Informationssökning kring statistik över försäljningen av Bag-in-box innehållande 
specifika livsmedelsrelaterade vätskor i Sverige gav endast . 

Vatten 

Vatten är en bristvara i många delar av världen enligt UNICEF (2015) så saknar 663 
miljoner människor tillgång till rent vatten. 83 % av dessa människor bor på landsbygden 
och cirka 40 % bor i Afrika söder om Sahara (Världskoll 2014). 

Hur mycket vatten som används per person skiljer sig mycket åt runt om i världen. Enligt 
Världskoll (2014) så använder vi i Sverige cirka 160 liter per dag, USA 570 och Etiopien 
20 liter.  

Enligt Livsmedelsverket (2015) så finns det 4 olika varianter av förpackat vatten: 

Naturligt mineralvatten – måste godkännas av livsmedelsverket och följa regler om råvatten, 
beredning, slutproduktens kvalitet, märkning, saluhållning mm.  
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Källvatten - följa regler om råvatten, beredning, slutproduktens kvalitet, märkning, 
saluhållning mm.  

Förpackat dricksvatten - Förpackat dricksvatten från kommunalt vattenverk, samma kvalitet 
som kranvatten. 

Bordsvatten – Kan innehålla tillsatt salt och/eller aromer. Måste följa regler om tillsatser 
och märkning. Vattnet som används vid tillverkning av bordsvatten skall uppfylla samma 
krav som kranvatten.  

Marknaden för förpackat vatten är starkt växande och Bag-in-box anses vara ett ultimat 
alternativ då det är hygieniskt pålitligt, miljövänligt, kostnadseffektivt och det är liten risk 
för så väl kontaminering som för att innehållet kan förfalskas (Packnews 2015). 

Dock skall tilläggas att förpackat vatten inte är ett miljömässigt och ekonomiskt bra 
alternativ om det finns tillgång till rent kranvatten som vi har här i Sverige. Den negativa 
miljöbelastningen för förpackat vatten kommer från produktion, transport, återvinning 
och avfallshanteringen men även från butiken där förpackningen säljs där den oftast står i 
en kyldisk som kräver energi. Flaskvatten är i snitt 1000 gånger dyrare än kranvatten på 
grund av att man inte endast betalar för vattnet utan förpackningen, dess transport, 
produktion och marknadsföringen (Drickkranvatten 2015). Utsläppet från transport av 1 
liter förpackat vatten ger upp till 1000 gånger mer koldioxidutsläpp jämfört med samma 
mängd kranvatten (Nodava 2015). 

2010 lanserade det Rumänska företaget La Fantana källvatten på 10 liters Bag-in-box. 
Konceptet blev en succè i så väl hushåll som mindre företag i Rumänien och produkten 
vann flera priser (Packnet 2011). Produkten kan fås med kylsystem och med ställ för att 
underlätta urtappning. Andra som sett det potentiella med vatten på Bag-in-box är 
Smurfit Kappa som tillsammans med sitt dotterbolag och förslutningsspecialisten Vitop, 
utvecklat en Bag-in-box specialiserat för vatten. Konceptet kan sättas samman med 
vanligt förekommande vattenfontäner som ofta finns på offentliga platser och kontor 
som gör att vattnet kan kylas (Packnews 2015).  

Juice & must 

Rätt tillverkningsprocess är en förutsättning för att en vara skall få en lång livslängd innan 
det blir dålig. När det gäller juicer skall den pastöriseras och ha en klinisk 
tappningssprocess, då kan den i en Bag-in-box stå i ett i år utan att bli dålig. Vid tappning 
finns stor risk att den pastöriserade vätskan blir återkontaminerad eller att temperaturen 
sjunker som gör att inte förpackningen blir pastöriserad. Målsättningen med 
pastöriseringen är att bevara dess smak, doft, färg, näring och förhindra att produkten 
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jäser, möglar och att bakterier gror. Om flaskor eller förpackningar är rena då de kommer 
från tillverkare så behövs inte någon extra destillering. Det finns många olika 
fyllningsmetoder och vid fyllning av på Bag-in-box-förpackningar användes varmfyllning. 
Här måste vätskan vara pastöriseringstempererad då den fylls på påse. Vid fyllning i liten 
skala så görs fyllningen och montering av tappkran manuellt och vätskan fylls direkt från 
pastöriseringstanken. Vid större omfattning överförs den pastöriserade vätskan först till 
en bufferttank varpå vätskan tappas upp på påsar. Här är det viktigt att kyla påsarna 
innehållande vätska direkt efter att de blivit påfyllda för att få en bra smakkvalitet 
(Centrum för innovativa drycker 2015). 

Informationssökning om leverantörer och producenter av must- och juice gav ett brett 
utbud. Det finns en stor och bred marknad för muster och juicer i idag och är livsmedel 
som det förbrukas mycket av i dagsläget. Många levererar och säljer muster och juicer i 
Bag-in-box-förpackningar. 

Olja 

Det finns många olika livsmedelsrelaterade oljor att använda vars egenskaper, 
sammansättning och användningsområden varierar. Ett par exempel är avokado-, frityr-, 
jordnöts-, kokos-, linfrö-, mandel-, majs- mat-, oliv-, raps-, sesam-, solros-, och tistelolja. I 
Sverige konsumerades år 2013 1,9 liter per person och försäljningen motsvarade en 
kostnad på 1052 miljoner kronor(Jordbruksverket, 2015). 

Vegetabiliska oljor utvinns från fruktkött, frön eller nötter och framställs genom 
kallpressning eller varmpressning. Vid kallpressning används endast tryck för att få ut 
oljan och inga tillsatser förekommer vid processen. Varmpressning görs för att få ut den 
olja som återstår i utgångsprodukten efter kallpressning och sker genom extraktion, där 
fröerna, nötterna eller fruktköttet tillföra olika lösningsmedel och ångbehandlas under 
hög temperatur(Livsmedelsverket 2014). Efteråt raffineras oljan för att rena den från 
oönskade ämnen och för att få en neutral smak och doft. Med varmpressning utvinns i 
princip all olja men det negativa är att en del naturliga ämnen förstörs (Mat och dryck 
2015). Kallpressade oljor har högre kvalitet och därmed ett högre pris än varmpressade 
men har en lägre hållbarhet därför bör kallpressade oljor enligt livsmedelsverken(2014) 
förpackas i förpackningar av mindre storlek.  

När det gäller olivolja så får inte en konsumentförpackning säljas i storlek överskridande 
fem liter och den får heller inte vara återförslutningsbar, detta för att man klart och tydligt 
skall se om en förpackning brutits(Livsmedelsföretagen 2014). 

De oljor som innehåller mycket omättat fett är känsliga för ljus, syre och värme därför 
bör dessa oljor förvaras i kyl(Må bra 2015).  
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Det finns många olika varianter på förpackningar med olja för livsmedel och olja på Bag-
in-box är inte ett nytt koncept. Vid sökning på Internet där sökordet var förpackad olja 
och olja på Bag-in-box var resultaten många. Exempel på oljor som förpackas på Bag-in-
box är olivolja, linfröolja, matolja, rapsolja och olja där syfte är att användas vid massage. 

 

3.2.3.  Användarcentrerad s tudie  

Totalt var det 17 som svarade på enkätundersökningen. Utifrån svarsresultaten 
konstaterades att huvuddelen av de medverkande brukarna tyckte att det nuvarande 
konceptet var bra men med vissa invändningar. Nedan redovisas ett övergripande resultat 
över positiva och negativa synpunkter om utgångsprodukten. Hela resultatet från 
enkätundersökningen återfinns i bilaga 4. 

Negativt om utgångskonceptet 
 

• Stor volym som inte blir förbrukad 
• Sämre hållbarhet 
• Svårt att få ut allt innehåll 
• För lite info på förpackningen 
• Inte tilltalande design 
• Tar stor plats i kylskåpet 
• Svårt att ta bort handtaget vid källsortering 
• Inte ergonomiskt handtag 
• Saknar anvisning för källsortering 
• Svår öppnad 
• Droppar 
• Svårplacerad kran 
• Svårplacerad 
• Svårtömd 
• Svårt att källsortera 
• Inte fukttålig 
• Tung 
• Kantig 
• Klumpig 

Positivt om utgångskonceptet 
 

• Enkel att förvara 
• Bra med större mängd 
• Bra upphällning 
• Bra med enhandsgrepp 
• Billig 
• Mycket volym i relation till vikt 
• Lätt att transportera, frakta och stapla 
• Bra format 
• Stöttålig 
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3.2.4.  Miljöanpassad förpackningsdes ign  

En förpackning är varken god eller ond i sig självt utan det är i kombination med dess 
innehåll som det kan avgöras hur stor miljöbov den är (Broocks et al. 2006). Det är enligt 
Broocks (2006) viktigt att en förpackning packas på ett sådant sätt att när den når 
konsumenten är den i oförstört skick. Om en förpackning skadas under transporten där 
den skall distribueras har all energi som förbrukats för att producera och transportera 
förpackningen vart i onödan. Den största faktorn som bidrar till negativ miljöpåverkan 
under en förpacknings livscykel är all dess transport från vagga till grav. 

Förpackningars syfte enligt Broocks (2006) är att: 

• Skydda innehållet mot skada och korskontamination (överföring av bakterier) 

• Underlätta transport och hantering av innehållet  

• Skydda mot värme, bakterier och ljus  

• Göra produkten attraktiv och ge den identiteter så att den särskiljer sig från 
konkurrentens produkter och blir säljande för att locka konsumenter. 

• Innehålla viktig fakta  

• Se till att produkten används på ett säkert sätt  

• Uppfylla juridiska krav från myndigheten. 

Materialval är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till som produktutvecklare av en ny 
förpackning. Oberoende av vilket materialvalet blir så är den huvudsakliga faktorn för att 
minimera negativ miljöpåverkan att minimera mängden material. Enligt Broocks (2006) 
kan det göras på flera olika sätt genom att:  

• Reducera tjockleken och vikten på en förpackning 

• Minimera antal lager som ingår i förpackningen 

• Varan säljs i ”lösvikt” 

• Tomma utrymmen reduceras  

• Det trycks direkt på primärförpackningen  

• Det inte används utfyllningsmaterial  

• Erbjuda olika volymer av produkten 

• Det undvikts plastfilmsfönster i förpackningen  
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• Det trycks information på insidan av förpackningen för att undvika extra tryckta 
lappar på förpackningen 

• Förvara förpackningen i rätt klimat för att undvika att de påverkas negativt och 
förstörs. 

• Finna den rätta balansen mellan alla ingående förpackningar. 

Då en förpackning uppfyllt sitt syfte och är förbrukad kan den som sopor sluta på olika 
sätt och vilket av den är betydande för vilken miljöpåverkan en förpackning har. De olika 
sophanteringskategorierna är enligt Broocks (2006), återanvändning, återvinning, 
kompost, förbränning och deponi. Att lämna en förpackning till förbränning eller deponi 
är det som ger mest negativ miljöpåverkan. Det beror på att all energi som används till att 
producera varan går förlorad men det utgör även större hälsorisker och många andra 
miljömässigt negativa aspekter. Då en förpackning bryts ner vid deponi avges koldioxid 
och metan som i sig bidrar till den globala uppvärmningen. Föroreningar från deponierna 
hamnar även i vattnet som i sig ger en stor negativ miljöpåverkan. Även om energin som 
används vid förbränning återanvänds, oftast som fjärrvärme, så utgör det en stor hälsorisk 
på grund av de avfall de ger. Avfallet hamnar oftast på deponi. Det är därför viktigt som 
produktutvecklare att tänka på hur en förpackning kommer att hanteras efter bruk. För 
att minimera miljöpåverkan från en förpackning måste hänsyn tas till det faktum att en 
förpackning inte endast består av en förpackning utan alla förpackningar som används i 
produktens hela livscykel.  

 

3.2.5.  Hållbar utveckl ing inom förpackningsområdet  

Allmänt 

Hållbar utveckling definieras enligt Thorpe (2008) som utveckling som baseras på 
miljömässiga och sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid. 

Williams (2011) nämner i sin avhandling om hållbar utveckling för förpackningar, Food 
Packaging for Sustainable Development, så härstammar den mest förekommande 
definitionen av hållbar utveckling från Brundtlandkommissionen och definieras enligt 
följande; 
”Sustainable developement is development that meets the need of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). 

Som Thorpe (2008) beskriver så måste man komma ihåg att materia och energi aldrig 
försvinner, det ändrar bara form. Vid bruk av material och energi så förstörs de inte utan 
förvandlas och då vanligtvis till material som är mindre användbara än tidigare. Vid bruk 



 39 

och återvinning ändrar vi bara dess struktur och koncentration. Anledningen till att 
materian blir mindre koncentrerad är i första hand på grund av att de adderats till olika 
former av föroreningar. Föroreningarna kan tillkomma vid slarvig separering, dålig lagring 
och i många fall så är ursprungsprodukten gjord av flera olika material som är svåra att 
separera vid källsortering. Ett exempel är återvunnen stål från bilar där spår av färg och 
plaster finns kvar. Dessa föroreningar kan i sin tur leda till giftigt utsläpp då stålet 
återvinns på nytt. 

Samtal med Helén Williams  

Förpackningar har sedan årtionden varit omdiskuterade som bidragare till stora 
miljöproblem. Williams5 menar att det inte speglar verkligheten då förpackningens 
miljöpåverkan för ett förpackat livsmedel är 5-10% av den totala miljöpåverkan från en 
produkt. Williams(2011) visar med sin avhandling att det inte är förpackningen som är 
boven i dramat när det gäller matsvinn, mat som slängs utan att blivit förbrukat 
(Stoppamatsvinnet.se 2015). Det är istället tvärtom, det är förpackningen som skall se till 
att det slängs mindre mat. Med rätt utformad förpackning när det gäller form, storlek, hur 
pass hygienisk den är, om den kan öppnas och återförslutning och hur informationen 
förmedlas kan den bidra med att mindre mat slängs och på så sätt bidra med mindre 
negativ miljöpåverkan (Williams et. al 2008). Det är viktigt att ha denna kunskap i åtanke 
när man producerar nya förpackningar. 

Livscykelanalys 

Livscykelanalys är en utvärdering av miljöpåverkan under en produkts livscykel (SETAC 
1990). I studie gjord av Bio intelligence Service (2010) undersöktes olika förpackningars 
miljöpåverkan under hela livscykeln. De ingående förpackningarna var glasflaska, 
vätskekartong, Bag-in-box, PET-flaska och ståpåse (Stand up Pouch). Resultatet visar att 
Bag-in-box är den förpackning som ger minst utsläpp av alla ingående förpackningar i 
studien. En annan livscykelanalys där Bag-in-box jämförs med andra förpackningar är den 
som DS Smith, Plastics Division sammanställt, en studie utförd av Pira International. Där 
gjordes en jämförelse mellan Bag-in-box och 7 andra förpackningar för flytande vätska. 
Jämförelsen gjordes mellan Bag-in-box, glasflaska, PET-flaska, plastflaska, 
aluminiumburk, förpackning i kartong och påse. I analysen jämfördes förpackningarna i 
10 olika kategorier av miljöpåverkan där urlakning av naturresurser, försurning, global 
uppvärmning och giftutsläpp i dricksvatten är ett par exempel (DS Smith 2015). Studien 
visar att Bag-in-box miljömässigt var överlägset de andra förpackningarna. Glasflaskor var 
det sämsta alternativet mycket på grund av sin vikt och fick sämst resultat i 8 av de 10 

                                                
5 Helen Williams Universitetslektor Karlstads universitet, Samtal 4 mars 2015 
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kategorierna som till exempel försurning och bidragande till global uppvärmning. 
Övergripande fick Bag-in-box bäst resultat. I 3.2.1 Tillverkning figur 6 redovisar en 
wellförpacknings livscykel. 

 

3.2.6.  Verktyg för  idéutveckl ing 

Litteraturstudien gav information kring idéutvecklingsverktygen moodboard, skissteknik 
och modellering. Dessa valdes eftersom de ansågs passande för projektet. Nedan 
redovisas information kring dessa och dess tillvägagångsätt. 

Moodboard 

Enligt Lucero (2009) är moodboard ett effektivt verktyg för idéutveckling och gör det 
enkelt för en designer att förmedla sina idéer. Moodboarden är ett sätt att i ett tidigt stadie 
omvandla tankar till bilder.  Det är ett effektivt hjälpmedel för att med bilderna kunna 
visualisera och förmedla känslor, stilar, färger och/eller former (Johannesson et al. 2013). 
Moodboarden har två generella funktioner i en designprocess, den är dels till för 
inspirationskälla och dels som ett kommunikationsverktyg mellan olika parter (Eckert et 
al. 2000). Moodboard benämns ofta som stämningsplank eftersom dess uppgift är att 
förmedla en känsla. I en studie av Lucero(2013) säger flera designers att moodboarden är 
en viktig del i skapandeprocessen. Dock bör man enligt Johannesson (2013) se 
moodboarden som en inspirationsunderlag snarare än som en specifikation. Moodboard 
är ett collage och kan bestå av materialprover, bilder, texter, texturer och andra detaljer 
som förmedlar det uttryck man vill inspirera till (Johannesson et al. 2013). Moodboarden 
kan även innehålla fysiska material som till exempel tyger (Löfgren 2012). 

Skapandet av en moodboard går genom 6 olika faser (Lucero 2012); 

1. Collecting, bildinsamlingsfasen. 

2. Browsing, bilderna ses över och de bilder som stämmer överens med projektet 
väljs. 

3. Connecting, bilderna sorteras i olika kategorier beroende på projektets 
uppbyggnad. 

4. Buildning, bilderna arrangeras i olika layouter. 

5. Expanding, layouterna kompletteras om så behövs. 

6. Presenting, presentation och förklaring av dokumentet. 
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Skissteknik 

Skissteknik är en snabb och enkel metod att ta till vid idéskapande. Att göra snabba 
skisser är ett sätt att kanalisera sina idéer på papper, skisserna skapar då frågor som inte 
annars hade frågats (Andersson, 1996). Skissandet har en gestaltande och formskapande 
funktion genom att man kan skapa ting som tidigare inte funnits (Birgerstam, 2008). 
Birgerstam skriver att oftast är inte den inre bilden så klar att den kan översättas direkt till 
form utan det är först när skissen hamnar på papper som skissaren blir klar över vad som 
skall uttryckas. Hon skriver att det är viktigt att teckna med de linjer som finns i huvudet 
och inte att skissa av. Hon menar att kärnan i skissprocessen är att utifrån en skiss reagera 
och skapa en ny. Ögat ser en skiss och därmed reagerar hjärnan och skapar en ny skiss 
utifrån den förra skissen. Skissandet skall vara ett letande och söka efter form. Med hjälp 
av snabba skisser kan man pröva olika former och ta ut gränserna på ett snabbt och 
enkelt sätt. En skiss föder nya skisser. 

Enligt Andersson (1996) är det är mycket viktigt att behärska ett väl anpassat visuellt 
språk när man arbetar med design. Som designer gäller det inte bara att komma på bra 
idéer om produktens utformning, det handlar även om att ha förmågan att beskriva dessa 
på ett effektivt sätt för designern självt som för andra. Han menar att om en 
produktutvecklare som arbetare i grupp behärskar det visuella språket så ger det större 
möjligheter för gruppen att förstå dennes idéer eftersom det kan vara svårt att förklara 
idéer i ord. För att skapa en produkt med hjälp av skissteknik bör man göra följande steg; 

1. Faktainsamling  

2. Idéskisser 

3. Presentationsskisser 

4. Modell  

5. Färdigprodukt 

Det finns många olika tekniker vid skissteknik. Andersson (1996) nämner ett par, 
markers, torrpastell och färgpennor. De är relativt enkla tekniker att behärska och de ger 
ett snabbt resultat. Under en handledning tipsade Eileryd6 om att flera designers använder 
en blå färgpenna, prismacolor Indigo Blue 741 med hårt stift.  

Modellering 

För att testa hur idéer fungerar i verkligheten kan det vara bra att komplettera skisserna 
med fysiska eller databaserade modeller. Modellen kan visa hur en konstruktion tekniskt 
                                                
6  Johan Eileryd, Universitetsadjunkt och handledare Karlstads universitet, Handledarmöte 18 mars. 
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fungerar eftersom det kan var svårt att se det utifrån en skiss eller ritning (Skolverket 
2015). Handbyggda modeller är ett kraftfullt verktyg i designprocessen och ett sätt att 
externalisera tänkandet, att tänka i direkt handling. Handens känsla kompletterar 
uppfattandet av tredimensionella former (Rosell 1990 refererad i Bratt 2010). Eileryd7 
menar att modellering är en viktig process i idéskapandet. Genom att pröva sig fram får 
man nya idéer om hur problemen skall lösas. Med modellering ger det en verklig bild av 
produkten och en känsla för hur slutresultatet kommer bli. Vanligast tillverkas en modell i 
kartong, lera, trä eller cellplast. Ett annat vanligt förekommande material är Kapaboard. 

 

3.2.7.  Formstudie   

Vid tillfället för inspirationssökningen i naturen fotograferades vattendrag, rötter, krokiga 
grenar, blad och annat som kunde inspirera vid idégenerering. Fotografier från tillfället 
återfinns i figur 8.  

Det hämtades även inspiration från saker i vardagen så som olika material, former, 
strukturer och detaljer hos produkter i allmänhet. I figur 9 visas ett antal bilderna som 
kom att fungerade som inspirationsunderlag till den individuella idégenereringen och 
senare också till skapandet av en moodboard. Bilderna är dels funna på internet där 
upphovsman gav tillåtelse för bruk och dels egna bilder. 

                                                
7 Johan Eileryd Universitetsadjunkt och handledare Karlstad universitet, Handledning 18 mars 2015 

Figur 8: Inspirationsbilder från Alsters Herrgård. 
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Figur 9: Inspirationshämtning 
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3.3. Produktspecifikation 

Funktionsanalys 

Funktionsanalysen delades upp i de tre av de komponenter som framkom och 
identifierade vid komponentanalysen och som enligt projektets avgränsningar skall 
behandlas. Dess benämningar härstammar från gränssnittsanalysen. Nedan redovisas 
komponenterna och ett antal av de funktioner de tilldelats, hela funktionsanalysen 
återfinns i bilaga 5.  

A-Förpackning: Dess huvudfunktion är att skydda vätska. Andra funktioner är innehålla 
vätska, förflytta innehåll och dosera vätska. 

B-Handtag: Dess huvudfunktion är att vara handtag. Andra funktioner är underlätta 
hantering, underlätta servering och tydliggöra grepp. 

C-Tappkran: Dess huvudfunktion är att överföra vätska. Andra funktioner är at skydda 
innehåll och möjliggöra förslutning. 

Kravspecifikation 

Kravspecifikationen indelades i komponenter likt funktionsanalysen men behandlar även 
gränssnitten mellan dem. I tillägg så behandlas gränssnittet mellan komponent och 
användare F. Ett antal av kraven och önskemålen som ställs på de olika komponenterna 
och gränssnitten mellan dem redovisas nedan. Kravspecifikationen återfinns i bilaga 6. 

Komponenter 

A-Förpackning: Krav - medge förvaring, medge dosering och medge effektiv produktion. 
Önskemål - medge öppningsbar.  

B-Handtag: Krav - medge stabil förflyttning och medge återvinning. Önskemål - medge 
infällning i box. 

C-Tappkran: Krav - medge dosering och medge återvinning. Önskemål - erbjuda 
förslutning. 

Gränssnitt 

A-C: Krav - medge stabil placering. Exempel på önskemål är erbjuda tillslutning. 

A-B: Krav - hållfast infästning. Exempel på önskemål är integrera i A. 

A-F: Krav - medge dosering. Exempel på önskemål är erbjuda förslutning. 

B-F: Krav - medge återvinning. 

C-F: Krav - erbjuda ergonomisk hantering. 
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3.4. Konceptgenerering 

3.4.1.  Idégenerer ing i  grupp 

Studenter 

Idéerna från Brainstormingen delades in i 3 olika kategorier, förpackningar idag, nytänk av 
förpackningar för vätska och utveckling av Bag-in-box.  

Förpackningar idag 

Inom kategorin förpackningar idag finns skisser av klassiska förpackningar; 
aluminiumburkar, petflaskor, glasbuteljer, mjölktetra med olika öppningar, Bag-in-box 
och trekants tetra. Formerna hos dessa idéer är raka och kantiga eller med den klassiska 
buteljformen. 

Nytänk av förpacningar för vätska 

De idéer som hamnade under kategorin nytänk var förpackningar för vätska med mer 
mjuka former. Exempel är läderpung, Damejan, formen efter en vindruva, portionspåsar 
på rulle, plastdunk med kork, fältflaska, buteljer med kantiga former och kristallformad 
struktur. 

Utveckling av Bag-in-box 

Idéerna i denna kategori är blandade idéer som en förpackning som fästs i taket, 
midjebälte, förpackning utformad som en katt som ligger på bordskanten, konstruktioner 
med ben, staplingsvänliga förpackningar, delbara förpackningar, en cylinderformad 
förpackning, väskformat alternativ för flergångs bruk och tubformad förpackning. 

Diskussionen 

Diskussionen behandlade utformningen av handtag, alternativ för doseringsmöjlighet på 
mitten av bordet, materialval och allmänt om utformningen av förpackningen.  

Resultatet av diskussionen återfinns i bilaga 7. Figur 10 visar resultatet från 
Brainstormingen. 
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Figur 10: Resultatet av idégenerering med studenter. 
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Uppdragsgivare 

Figur 11 visar exempel på lösningar för att få ut innehållet om tappkranen placeras längre 
upp på konstruktionen. En idé är en pumpfunktion. Knutsson6 ritar uppe ett exempel 
som ett företag i Tyskland tagit fram där det finns ett handtag som man drar i för att 
pressa upp innehållet. Lösningen är inget vinnande koncept då det tar mycket plats och 
det krävs mycket material för den konstruktionen. Knutsson6 tycker det vore intressant 
med en förpackning som hade glasliknande material med formen som en syltburk. Figur 
12 visar det han såg framför sig, en stor syltburk med lock och gröntonat glas. På burken 
skulle tappkranen sitta i nederkant. Figuren 12 visar även ytterligare en pumpfunktion. 

 

Blomberg8 ville gärna se en två delad förpackning som är smalare och högre än 
utgångskonceptet. Han menar att en högre och smalare konstruktion skulle ge ett mer 
ståtligt och inbjudande uttryck. Knutsson9 poängterar att det fodras en finare design på 
förpackningen för att konceptet inte skall kännas som en fraktlåda utan ge intryck av ett 
finare fodral.  

Mötet resulterade dock inte i många nya idéer men många goda tips. Hela mötet spelades 
in med hjälp av Quick Time Player. 

                                                
6 Hans Knutsson Account director och designer Motherland, Idégenerering 14 april 2015 
 
8 Erik Blomberg Designer Motherland, Idégenerering 14 april 2015 
9 Hans Knutsson Account Director och designer Motherland, Idégenerering 14 april 2015 

Figur 11: Idéer från uppdragsgivaren. Figur 12: Idéer från uppdragsgivaren. 
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3.4.2.  Indiv idue l l  idégenerer ing 

Idégenerering kom att indelas i två olika grupper, Paperform och Freeform. Inom 
Paperform kategorin är idéerna tillämpade för fiber material och är kantiga och med 
klassiska former för pappersproduktion. Materialet sätter gränser för idégenereringen och 
konstruktionerna tänjer inte på gränserna till nytänk. Palloptimering dominerade 
idégenereringen. En tämligen svår uppgift att lösa då dagens koncept är näst intill optimal 
gällande palloptimering. Detta var grunden till den kantiga formen som präglar denna del 
av idéegenereringen, strävan att komma bort från blockformatet men att samtidigt uppnå 
det. De idéer som genererades fram under titeln Freeform präglas mer av ett fritt tänk där 
inga begränsningar finns och materialvalet inte är bestämt. För att få inspiration gjordes 
besöket redovisat i 3.2.7 och inspirationsinsamlingen som var underlag till skapandet av 
en moodboard beskrivet närmare i 3.5.2. I figur 13 redovisas skisserna under 
benämningen Paperform. Med moodboarden som underlag skapades skisserna som 
återfinns i figur 14.  

Figur 13: Idégenerering Paperform. 
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Figur 14: Idégenerering Freeform. 
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3.5. Utveckling av idéer 

Med hjälp av metoderna som studerades i förstudien, förstudien i allmänhet och de redan 
framkomna idéerna utvecklades nya idéerna och koncept. 

Idéutvecklingen delades upp i Paperform och Freeform. 

 

3.5.1.  Paper form 

Vid utvecklingen av kategorin Paperform användes skissteknik och modellbygge. För att 
pröva ett par av idéerna gjordes ett besök på Brobygrafiska där idéerna ritades i ett cad 
program specialiserat för tillverkning av förpackningar, Artios Cad. 

Skissteknik 

De framkomna idéerna utvecklades och mynnade ut i 13 koncept. Koncepten återfinns i 
figur 15 till 18. Många koncept härstammade från en tidigare idéskiss men en del kommer 
från ny idégenerering.  
 
 
Koncept 1 - 6 

Utvecklades från idéer kring Hölje och Delad. Se figur 13.  

Genom inspiration från idégenereringen hos så väl uppdragsgivare som från den 
individuella så utvecklades flera koncept där konstruktionen är delad på ett eller annat 
sätt. Detta för att få en förpackning som ser mer exklusiv ut och inte bara är ett 
skyddande hölje. 

 

Figur 15: Koncept 1 - 6. 

1 1 3 52 4 62 3 4 5 6 



 51 

Koncept 7 - 8 

Utvecklades från idén Väska. Se figur 13. Utifrån skissen från idégenereringen skapades 
två koncept som liknade en väska. Enkel konstruktion, lite material och enkel att placera i 
hemmet.  

Koncept 9 - 11 

Utvecklades från idén Hexagon. Se figur 13. Utifrån skissen från idégenereringen 
skapades tre koncept med kantigt format. Enkel konstruktion, lite material och enkel att 
placera i hemmet. Även optimerad formmässigt för transportpall med sitt format.  

Figur 17: Koncept 9 - 11. 
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Figur 16: Koncept 7-8. 
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Koncept 12 och 13 

Koncept 12 och 13 utvecklades från Portion och Perf. Se figur 13. Koncept 12, 
portionsförpackning ger ett nytänk på konstruktion av vätskeförpackning och koncept 13, 
perforering i sidan bidrar till att förenkla eliminering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellering 

Flera koncept modellerades dock var det endast modellering av koncept 1 och 4 som fick 
ett bra resultat. Koncept 1 speglade uppdragsgivarens önskan om en delad hög och smal 
förpackning, modellen fick benämningen Modell A. Koncept 4 var en annan variant av 
delad förpackning med ett nytänk på konstruktion, modellen tilldelades benämningen 
Modell B. 

Figur 19 visar modeller som byggdes.  

 

Figur 18: Koncept 12 och 13. 
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Cad konstruktion 

Vid tillfället på Brobygrafiska konstruerades och prövades flera idéer i Cad programmet 
Artios Cad. Det valdes att göra konstruktioner för att på ett visuellt sett se om tankarna 
och idéerna fungerade konstruktionsmässigt. Ett par alternativ till ben konstruerades. Det 
prövades även fler varianter vars resultat inte gav ett bra resultat eftersom de var 
svårkonstruerade.  

 

3.5.2.  Free form 

Moodboard 

På grund av upphovsrätten kan inte moodboarden visas i denna rapport där av görs en 
närmare beskrivning av de ingående elementen. Moodboarden i sig inspireras av 
förstudien, idégenereringstillfällen i grupp och från allmän informationssökning. 

Gröna växter och blad, för att förknippa konceptet med naturen och dess enkelhet men 
även dess komplexitet hos vissa strukturer. Andra naturmaterial som bambu, rotting, 
rötter, stenar och vatten präglar moodboarden. Många bilder förknippas med vatten så 
som vattendroppar, snäckor, vattenkranar, tvättställ, buteljer, lemonadburkar och vaser 
med droppstruktur. De mest förkommande materialen är trä, glas, blad av olika slag och 

Figur 19: Modellbygge Paperform. Modell A och modell B. 

Modell A Modell B
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läder. Färgerna är många men de dominerande är grönt, blått och träfärgade föremål. 
Formerna som dominerar är geometrier och prismor av olika slag, rundaformer, struktur 
av ormskinn, hexagon, solfjäder, droppform och strukturen hos bambu. 

Skissteknik 

Med moodboarden och idéer från idégenereringarna som underlag skapades ett flertal 
idéskisser. Utvecklingsarbetet mynnade ut i 12 konceptfamiljer med vardera flera olika 
koncept. Exempel från de 12 konceptfamiljerna redovisas i figur 21 till 32. Alla skisser 
som ingår i konceptfamiljerna redovisas i bilaga 8. 

• Box – Klassisk fyrkantig form inspirerad av Bag-in-box, se exempel i figur 21. 

• Segment – Upprepande struktur med inspiration från palmblad, bladverk, bambu 
och frö-ställningar, se exempel i figur 22.  

Figur 21: Inspirsationsskisser till Boxformen. 

Figur 22: Inspirationsskisser till Segment. 
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• Yta – Inspiration från geometrier och prismer och isbitar, se exempel i figur 23. 

• Tre klot – Inspiration från kulor och geometrier, se exempel i figur 24. 

• Termos – Inspiration av termos och funktioner som ofta är tillämpade termosen, 
se exempel i figur 25. 

Figur 23: Inspirationsskisser till Ytor. 

Figur 24: Inspirationsskisser till Tre klot. 

Figur 25: Inspirationsskisser till Termos. 
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• Droppe – Inspiration från vattendroppe och glaskonst, se exempel i figur 26. 

• Böna – Inspiration från frö och bönor, se exempel i figur 27. 

• Snäcka – Inspiration från snäckor och spiraler, se exempel i figur 28. 

Figur 26: Inspirationsskisser till Droppe. 

Figur 27: Inspirationsskisser till Böna. 

Figur 28: Inspirationsskisser till Snäcka. 
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• Kanna – Inspiration från kannor och krus, se exempel i figur 29. 

• Cylinder – Inspiration i tvålflaskor och flaskor, se exempel i figur 30. 

• Kon – Inspiration från pyramider, fontäner och tvålpump, se exempel i figur 31. 

Figur 29: Inspirationsskisser till Kanna. 

Figur 30: Inspirationsskisser till Cylinder. 

Figur 31: Inspirationsskisser till Kon. 
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• Amorf – Inspiration från urnor, krus och keramik i allmänt, se exempel i figur 32. 

Modellering  

Genom en kombination av två skisser skapades en struktur som sedan prövades på svart 
kapa 5 mm. Figur 33 visar skisserna som inspirerade till modellen och gjorda modeller. 
Modellen benämns modell C. 

Figur 33: Inspirationsskisser och modell C. 

Modell C

Figur 32: Inspirationsskisser amorf. 



 59 

Konstruktionen är en hexagonal antiprisma där topp och botten har formen av en 
hexagon, en polygon med sexsidor. Konstruktionens topp och botten är likformade men 
vridna 30 grader i förhållande till varandra och ger då en konstruktion med ett 
mittentvärsnitt likt en liksidig dodekagon, en polygon med tolv hörn med parvis 
sammanfallande punkter vid topp och botten. Tvärsnittet har varierande sidostorlek 
beroende på var i konstruktionen tvärsnittet görs. Konstruktionens sidor får formen av 
trianglar där sidantalet är dubbelt jämfört med sidantalet hos botten och topp. 
Konstruktionens sidolängd på topp och botten är 60 mm och dess höjd är 120 mm. 
Konstruktionen har en limflik på ena sidan, som limmats i motsatta sidans insida och 
håller konstruktionen samman. Figur 34 visar konstruktionen där streckade linjer visar 
viklinjer, gråa fältet visar limfliken och svarta heldragna linjer visar skärlinjer.  

Figur 35 visar konstruktionens uppifrån, kanternas utformning och modell som visar hur 
kanterna är kopplade mellan topp och botten. 

 

 

Figur 35: Konstruktionen uppifrån, sidokanter i mitten och modell till höger. 

30o

TOPP

BOTTEN

Figur 34: Konstruktionsritning. 

Viklinjer Limflik Skärlinjer
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3.6. Konceptval 

Här redovisas resultaten från elimineringmatris, urval med uppdragsgivare och slutligt val.  

 

3.6.1.  Eliminer ingsmatr is  

Tabell 5 visar resultatet av elimineringen av idéer inom kategorin Paperform enligt Pahl 
och Beitz elimineringsmatris (Johannesson 2013). Koncept som gick vidare från 
Paperform var: Konsept 1, Koncep 2, Koncept 3 och Koncept 12. 

 

Tabell 6 visar resultatet från elimineringen av idéer inom kategorin Freeform enligt Pahl 
och Beitz elimineringsmatris (Johannesson 2013). Koncept som gick vidare från Freeform 
var: Box 

Elimineringskriterier:

Koncept(1 + + + + + vidarutvecklas ta3med3
Koncept(2 + + + + + vidarutvecklas ta3med3
Koncept(3 + + + + + vidarutvecklas ta3med3
Koncept(4 + + 4 + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(5 + + + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(6 + 4 + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(7 + + + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(8 + + + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(9 + 4 + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(10 + 4 + 4 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(11 + + + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(12 + + + + + vidarutvecklas ta3med3
Koncept(13 + 4 + + 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(14 4 4 4 4 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
Koncept(15 + 4 4 4 4 vidarutvecklas inte3ta3med3
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Tabell 5: Eliminering Paperform. 
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Tabell 7 visar resultatet från elimineringen av modeller enligt Pahl och Beitz 
elimineringsmatris (Johannesson 2013). Koncept som gick vidare från modeller var: 
Modell A och Modell C 

 

 

Elimineringskriterier:

(+)0Ja

(3)0Nej

Box + + + + + vidarutvecklas ta0med0
Segment 3 3 3 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Yta 3 3 + 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Tre.klot 3 3 3 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Termos + + + + 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Droppe 3 3 3 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Böna 3 3 + + 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Snäcka 3 3 3 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Kanna 3 3 + + 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Cylinder 3 3 + + 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Kon 3 3 + 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
Amorf 3 3 3 3 3 vidarutvecklas inte0ta0med0
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Tabell 6: Eliminering Freeform. 

Elimineringskriterier:
(+)0Ja
(3)0Nej

Modell0A + + + + + vidarutvecklas ta.med.
Modell0B + + + + 0 vidarutvecklas inte.ta.med.
Modell0C + + + + + vidarutvecklas ta.med.

Kommentar Beslut
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Tabell 7: Eliminering Modeller. 
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3.6.2.  Urval med uppdragsg ivare 

Vid tillfället medverkade 2 anställda hos uppdragsgivaren. Motherland valde 3 stycken 
koncept för vidareutveckling.  

1. Modell A: Hög tvådelad förpackning. En spännande förpackning med många 
möjligheter. 

2. Modell C: Vriden konstruktion. En rolig och spännande design med stora 
möjligheter för ett lyckat koncept. 

3. Koncept 12: Förpackning med portionspåsar. Ett alternativ som ansågs spännande 
med stora potentialer och användningsområden. Ett roligt nytänk enligt de 
medverkande.  

Motherland överlät till projektledaren att med hjälp av kravspecifikationen avgöra vilket 
av koncepten som skulle bli det slutliga valet för vidareutveckling. Figur 36 visar de tre 
koncept som valdes av uppdragsgivaren. 

Figur 36: De tre koncept som gick vidare till konceptval. 

2. Modell C 1. Modell A 3. Koncept 12 
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3.6.3.  Slut l ig t  val  

 Uppdragsgivarens urval fanns bland de utvalda koncepten efter viktning i 
elimineringsmatrisen. Därmed valdes att gå vidare med uppdragsgivarens urval.  

Efter att de 3 urvalskoncepten viktas mot kravspecifikationen blev koncept 2 det slutliga 
valet. Viktningen av de 3 urvalen kan ses i tabell 8. 

 

 

 

3.7. Utveckling av valt koncept 

Utifrån de fakta som kommit fram under förstudie och idégenerering så beslutades att 
konstruktionen skulle ha ett integrerat handtag och en tappkran som på ett enkelt sätt 
kunde flyttas in och ur förpackningen för att minska den totala ytan. Konstruktionen 
måste vara öppnings- och återförslutningsbar för att innehållet skall kunna tas ur på ett 
enkelt sätt för att underlätta vid eliminering och för kontroll av innehåll.   

 

Tabell 8: Viktning av de tre urvalen. 

KONCEPT POSITIVA EGENSKAPER NEGATIVA EGENSKAPER

MODELL A 1.#STOR#DISTUBUTIONSYTA 1.#MINDRE#BRA#DOSERINGS#MÖJLIGHETER
2.#TILLTALANDE#FORM 2.#MEDGER#INTE#EFFEKTIV#PRODUKTION
3.#NYTÄNK#PÅ#KONSTRUKTION 3.#MEDGER#INTE#ENKEL#MONTERING

4.#MEDGER#INTE#ENKEL#KÄLLSORTERING
SUMMA 3 4

MODELLC 1.#STOR#DISTUBUTIONSYTA
2.#TILLTALANDE#FORM
3.#MEDGER#ENKEL#KÄLLSORTERING
4.#MEDGER#PRODUKTION
5.#ÖPPNINGS@#&#FÖRSLUTNINGSBAR
6.#NYTÄNK#PÅ#KONSTRUKTION

SUMMA 6 0

KONCEPT 12 1.#STOR#DISTRUBUTIONSYTA 1.#MINIMERAR#INTE#MILJÖPÅVERKAN
2.#ÖPPNINGSBAR
3.#MEDGER#ENKEL#KÄLLSORTERING

SUMMA 3 1
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3.7.1.  Förpackning 

Utvecklingen av förpackningarna indelas i höjd, lock och botten, öppningsfunktion och 
urtag. 

Höjd 

Det första som utvecklades var höjden på förpackningen. Inspirationen till dessa mått var 
både utgångskonceptets mått och måtten på en butelj. Den lägre höjden ger en 
konstruktion som är klumpig, kompakt och som passar innerförpackningen hos Bag-in-
box. Den högre höjden ger ett mer resligt och stiligt uttryck och tanken var att till denna 
konstruktion skulle inmaten till Tube koncepten passa. Figur 37 visar förpackningarna i 
30 mm respektive 20 mm höjd. 

 

Lock och botten 

För att konstruera lock och botten behövde sidolängden på toppen och botten 
bestämmas. Konstruktionen på dessa är en liksidig hexagon där sidornas längd är den 
samma som dess radie. Undersökning av en formel för konstruktionens volym gav inga 
resultat där med valdes att göra en ungefärlig beräkning där formeln för en liksidig 
sexsidig prisma användes. Följande beräkningar gjordes; 

Figur 37: Förpackningar och dess höjd 20mm respektive 30mm. 

Höjd 20 mm 

Höjd 30 mm 
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A = Arean av en hexagon  

a = Sidan på en liksidig hexagon 

h = Höjden på konstruktionen 

V = Volymen av konstruktionen  

1  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟   =   1  𝑑𝑚!     =   0,001  𝑚!      

𝑉   =   3  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟   =   0,003    𝑚!        

ℎ   =   0,2  𝑚  &  0,3  𝑚  

Förpackningen med höjden 0,2 m benämns här 20 och förpackningen med höjden 0,3 m 
benämns här 30. 

Arean för en hexagon uträknas enligt: 

𝐴 =
3 3
2

𝑎! 

Volymen räknas ut enligt: 

𝑉   =   𝐴  𝑥  ℎ 

Kombination av ovanstående ger: 

𝑉   =      ! !
!
𝑎! ℎ    è    𝑎 = !"!

!!! !
 

Uträkning av sidolängden a för förpackning 20: 

𝑎!" =
0,003×2
0,2×3 3

                        𝒂𝟐𝟎     ≈   𝟎,𝟎𝟖𝟎  𝒎 

Uträkning av sidolängden a för förpackning 30: 

𝑎!" =
0,003×2
0,3×3 3

                          𝒂𝟑𝟎   ≈   𝟎,𝟎𝟔𝟐  𝒎 

Eftersom ingen formel för volym av prototypernas konstruktion hittas så blev värdet inte 
exakt därför kontrollerades beräkningarna genom att konstruera modellen i ett cad 
program, Creo 2.0, se figur 38. Resultatet visar att beräkningarna är lite avvikande men 
eftersom värdena var lite större så bidrog det inte till att förpackningarna blev för små. 
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Efter att sidolängden var bestäm konstruerades förpackningens lock och botten utifrån 
modellen i figur 39. Nedanstående punkter beskriver förloppet. Radien i hexagonen är 
den samma som dess sidolängd. 

 
 

!

!

Figur 38: Cad ritning av modeller 
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1. Sätt ut en punkt som kommer utgöra mitten av hexagonen. 
2. Rita en horisontell linje som skär punkten. 
3. Rita med passare ut en cirkel med punkten i origo där radien = a. 
4. Rita en cirkel med origo i skärpunkten mellan den första cirkel och den horisontella 

linjen. 
5. Rita linjer som går genom origo och skärpunkten mellan de två cirklarna. 
6. Rita ut raka linjer i skärpunkterna mellan linjer 

 

Öppningsfunktion 

Som vidareutveckling gjordes locket öppningsbart för att på ett enkelt sätt kunna försluta 
och öppna förpackningen detta möjliggör även enkel kontroll av innehåll och gör det 
enklare att tömma de droppar som kan finnas kvar. För att konstruktionen skulle 
innehålla så få delar som möjligt och för att locket skulle kunna öppnas på ett enkelt sätt 
så prövades att sätta locket i samma stycke som övrig konstruktion. För tydligare 
förklaring se figur 40. Förpackningen tilldelades ett urtag för att locket enkelt ska kunna 
öppnas. 

Figur 39: Hjälpmedel vid tillverkning av konstruktionens lock och botten. 

1 
2 
3 
4 
5 
6

a
a
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Botten fick samma konstruktion som locket frånsett urtaget. Locket fick en låsmekanism 
för att fixera locket vid användning av förpackningen då locket inte kan vara limmat 
eftersom den måste kunna öppnas och återförslutas. I bilaga 10 återfinns 
konstruktionsritningen på förpackningarna. 

 

 

Urtag 

Därefter utvecklades en tappkran som platsade i urtaget för vid locket. I samband med 
test av integrering av handtag så ändrades läget och placering av lock. En idé var att 
handtaget skulle fungera som förslutning till urtaget för tappkranen. För närmare 
förklaring se figur 45 i avsnittet om utveckling av handtag.  

 

3.7.2.  Tappkran 

Flera olika varianter på tappkranar tillverkades för att på så sätt hitta en konstruktion som 
överensstämde med den övriga konstruktionens formspråk.  

Figur 40: Urtag för att underlätta öppning av lock. 
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Till att börja med gjordes en variant som placerades i urtaget på förpackningen se figur 41 
för närmare förklaring. Locket var tänkt att låsa fast tappkranen. Denna konstruktion var 
inte optimal eftersom det var svårt att få locket helt återförsluten därför valdes att inte gå 
vidare med denna idé. För att undvika att bakteriegrodd vid hantering av tappkranen var 
en tanke att tappkranen skulle följa med handtaget upp och fixeras i urtaget av sig självt 
när handtaget drogs upp. Detta var endast en idé och ett önskemål men inget som 
konstruerades. 

 

En idé som var intressant som uppkommit under samtliga idégenereringstillfällen var idén 
om en pumpfunktion som doseringsfunktion. Det resulterade i flera skisser på en 
tappkran med pumpfunktion. Efter att funnit en intressant skiss gjordes en modell i 
cellplast varpå det gjordes en konstruktion i Cad programmet Creo 2.0. Figur 42 visar 
skiss, modell i cellplast och Cad modell. Detta koncept blev inte enhetligt med övriga 
konceptet så därför valdes att gå vidare med idéutvecklingen. Tanken var att 
förpackningens struktur skulle återspeglas i tappkranen för att få ett helhetsuttryck, därför 
gjordes flera varianter med en trekantig struktur likt förpackningen. Flera varianter med 
olika längd och storlek prövades.  

Figur 41: Utveckling av lock och tappkran. 
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För helhetsuttryckets skull gjordes tappkranen i samma material som övrig prototyp, 
Kapaboard 5mm. Idéerna skissades på papper, räknades ut för att tillpassa urfasningen i 
förpackningen, ritades ut på kapaboard 5mm, skars ut med kniv, finslipades på kanter och 
sist limmades ihop med limpistol. Figur 43 visar exempel på trekantiga tappkranar. 

 

Figur 43: Tappkranar med trekantig struktur. 

Figur 42: Utveckling av tappkran med pumpfunktion 
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3.7.3.  Handtag 

Vid tillverkning av handtag var huvudmålet att det skulle vara integrerat i förpackningen 
för att det inte ta upp extra utrymme vid förvaring och lagring. Den första modellen som 
prövades var en variant placerad i förpackningens botten. Bottenplattan var då tänkt att 
var intryckt in i konstruktionen så att inte handtaget skulle synas och inte påverka vid 
placering. Vid tillverkning användes ett buntband som fästs på bottenplattan med 
Popnitar. Se figur 44 för närmare beskrivning.  

 

Därefter prövades olika varianter med handtaget placerat på locket. Genom att pröva 
olika placeringar och utformningar på handtaget arbetades det fram ett slutligt alternativ. 
En tanke var att trekantsformen även skulle speglas i handtagets form för att passa in med 
övrig konstruktion.  

För att handtaget skulle kunna användas till både att hålla i vid dosering och vid frakt så 
blev det naturligt att dess framkant hamnade vid urtaget för tappkranen. I början av 
utvecklingen var öppningen på samma sida som urtaget. Ett idéförslag prövades där 
öppning sattes på motsatt sida som gav att handtaget kunde glida ner i urtaget och på så 
sätt fungera som ett lock till tappkransöppningen. Handtagets bakkant kunde fästas och 

Figur 44: Handtag i bottenplatta. 
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fixeras i lockets öppning. När handtaget inte används så trycks det ner i öppningen och 
blir liggandes mot förpackningens lock, kravet om integrering är så gott som uppfyllt.  

Utvecklingen av handtaget till slutligt koncept kan ses i figur 45. 

Figur 45: Utveckling av handtag. 
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3.8. Slutgiltigt koncept 

 

Prototyperna har formen av en hexagonalt antiprisma där bas är en hexagon som är 
vriden 30 grader från topp till botten så att toppens kanter hamnar mitt på bottens 
sidolängd. Konstruktionen mittentvärsnitt är en liksidig dodekagon och dess sidor består 
av likbenta trianglar. Sidorna är dubbla i antal jämfört med basens kanter(Wolframalpha 
2015). 

Projektet resulterade i två prototyper med samma konstruktion och volym men med olika 
höjd och bredd. De har en ny formgivning och ett nytt tänk gällande utpumpnings-
funktion men samma slutfunktion som utgångsprodukten, skydda vätska, innehålla 
vätska, förflytta vätska och dosera vätska. De nya förpackningarna har en tappkran som 
sitter upptill på förpackningen som är tänkt att göra det möjligt att tappa vätskan mitt på 
bordet. Tanken är att det genom denna nya möjlighet och med den nya yttre designen 
skall bidra till ett attraktivt koncept. Hur urtappningen i praktiken skall fungera ingår inte i 
detta projekt. I och med den nya konstruktionen med ett gemensamt gränssnitt mellan 
handtag, tappkran och förpackning gör att det är möjligt att återförsluta förpackningen 
som gör att förpackningen ser obruten ut efter öppning och användning. Förpackningen 
skall inte bara fungera som ett skyddande hölje utan blir med den nya yttre designen även 
ett attraktivt fodral. Prototyperna har ett öppningsbart lock för att det skall vara enkelt att 
eliminera produkten och som gör det möjligt att enkelt kunna kontrollera innehållet, en 
egenskap som inte utgångsprodukten ger möjlighet till. Detta gör att det är enkelt att ta ut 
innerpåsen och på så sätt kunna tömma innerförpackningen på allt innehåll.  

Då materialval inte behandlas i detta projekt är prototypen tillverkad i ett material som 
endast är anpassat för tillverkning av prototypen. Handtag och tappkran måste även de 
anpassas efter det slutliga materialvalet och även efter vald urtappningsfunktion. Handtag 
och tappkran har inte behandlats lika djupgående som själva ytterförpackningen och bör 
därför göras mer ingående konstruktionsmässigt, funktionsmässigt och hur de skall fästas 
och integreras i övrig förpackning. I dagsläget är handtaget fastlimmat i förpackningen en 
detalj som kanske kan lösas på ett bättre sätt så att onödig limning kan uteslutas. 
Tappkranen är i prototypen inte integrerad utan måste placeras manuellt detta bör 
undersökas vidare så att den kan placeras automatiskt för att förhindra att bakterier 
hamnar på tappkranen vid manövrering. Konstruktionen är enkel för att effektivisera 
produktion och ge lite materialspill och för att vara ett hållbart koncept. Hur ritningen 
skall placeras inför stansning för att ge minsta möjliga materialspill är inte behandlat i 
denna rapport då det är på prototypnivå. Figur 46 visar slutresultatet i sin helhet. 



 74 

 

Figur 46: Slutkoncept. 
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3.9. Palloptimering 

En undersökning gjordes för att se hur palloptimala de nya förpackningarna är, det vill 
säga hur väl de utnyttjar ytan på en pall. Den totala volymen hos alla förpackningar som 
ryms i ett plan på en standardpall, EUR helpall, med måtten 1,2 x 0,8m jämfördes med en 
fullt utnyttjad pall i ett plan där höjden motsvarar respektive förpackning. Med plan 
menas en förpackning i höjd. Resultatet visar hur många procent av pallen som är 
utnyttjad hos de nya förpackningarna. Volymen hos varje förpackning är 3 liter. 

För enkelhetens skull fick de olika förpackningarna benämningar likt 3.7.1 och ger då att: 

Förpackning med höjden 0,2 m benämns som 20. 

Förpackning med höjden 0,3 m benämns som 30. 

Figur 47 visar flera förpackningar bredvid varandra detta för att simulera hur det ser ut på 
pall eller på hylla i butik och för att på ett enkelt sätt visualisera utrymmet som bildas 
mellan dem. 

 

För att undersöka hur många förpackningar som får plats på en standardpall, EUR helpall 
gjordes en visualisering av de båda varianterna i Adobe Illustrator. Ur ritningarna 
räknades antalet förpackningar fram. Figur 48 visar visualisering av förpackningar.  

Figur 47: Bild på förpackningar bredvid varandra. Test av logistik. 
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Antalet blev följande: 

Förpackning 20: 45 förpackningar 

Förpackning 30: 80 förpackningar 

Den totala volymen för respektive förpackning är: 

Förpackning 20:   𝑉!"!#$  !"   =   45  ×  0,003 = 0,135  𝑚! 

Förpackning 30:  𝑉!"!#$  !"   =   80  ×  0,003   = 0,24  𝑚! 

Om man utgår från samma höjd, som för exempel 60 cm, ryms det 2 av förpackning 30 i 
höjd och 3 av variant 20 i höjd. Den totala volymen blir då:  

𝑉!"!#$  !"   =   45  ×  0,003  ×  3 = 0,405  𝑚! 

𝑉!"!#$  !"   =   80  ×  0,003  ×  2     = 0,48  𝑚! 

Därefter räknades pallens volym ut där höjd motsvarande de olika förpackningarna. Detta 
för att simulera en pall som är till 100 % utnyttjad. 

Uträkning av pallens volym med förpackningarnas respektive höjd ger: 

𝑉!"## = 𝑏×𝑙×ℎ 

𝑉!"##  !" = 1,2×0,8×0,2 = 0,192  𝑚! 

𝑉!"##  !" = 1,2×0,8×0,3 = 0,288  𝑚! 

Figur 48: Förpackning 20 till vänster och Förpackning 30 till höger. 
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Uträkning av antal procent som utnyttjas på en pall där höjden motsvarar 
förpackningarna höjd ger: 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝑉!"!#$
𝑉!"##

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡!" =
0,135
0,192 ≈ 70  % 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡!" =
0,24
0,288 ≈ 83  % 

Resultatet visar att på ett plan på en standardpall EUR helpall med förpackningen 20 så är 
det 30 % som inte utnyttjas, det vill säga utgörs av tomt utrymme. Förpackning 30 har 
desto mindre outnyttjat utrymme, 17 %.  Förpackning 30 är även mer optimal vid 
jämförelse av en viss höjd. Kartong 30 är robustare men innehåller dock mer material och 
kommer väga mer då de är fyllda.  

 

3.10. Test av prototyp 

Ett test gjorde för att pröva ergonomin vid hantering av prototypen. Personerna testade 
hur handtaget kändes, hur lätt det var att öppna och återförsluta förpackningen. Det 
gjordes även ett test för att se hur enkelt det var att plocka isär prototypen inför 
källsortering. Prototypen tilldelades en tom innerförpackning med tillhörande tappkran 
inför källsorteringstestet.  

Personerna som utförde testet ansåg att utrymme mellan förpackning och handtag var för 
litet. Eliminering och källsortering av förpackningen var enkel utföra. Botten och lock 
öppnades, innerförpackningen togs ur varpå prototypen plattades till och placerades i 
pappersåtervinning. Prototypen var lätt öppnad och personerna menade att med det 
öppningsbara locket så var det enkelt att ta ur innerförpackningen, kontrollera innehållet 
och få ur all vätska. Prototyperna platsade i kyl, den breda stående och den smal stående 
och liggande. Personerna upplevde prototypernas yttredesign mycket tilltalande och 
menade att de kunde fungera till många olika ändamål inom livsmedelsrelaterade vätskor. 

Vid flertal tillfällen gjordes även förfrågningar till olika personer angående den nya 
förpackningens utseende. Detta för att undersöka det nya designuttrycket i förhållande till 
utgångsproduktens. Resultatet från alla förfrågningar var positiv då alla tyckte de nya 
förpackningarna hade en betydligt mer attraktiv design.  
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3.11. Redovisning och utställning 

Den 25 maj redovisades arbetet för lärare, handledare och medstudenter. Allmänheten var 
inbjuden. Presentation var 30 minuter lång där 15 minuter var ägnat presentation av 
projektet och 15 minuter till frågor från åhörare. Responsen vid utställningen var positiv 
och besökarna tyckte att den nya förpackningen hade en attraktivt och spännande design. 

Figur 49 visar utställningsmonter. Pressutskick återfinns i bilaga 9. 

  

Figur 49: Utställningsmonter  
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4. Diskussion 

Genere l l t  

Rapporten redogör gestaltning och prototyputvecklingen av en ytterförpackning där 
design och miljötänk står i fokus. Uppdraget innefattar att utifrån ett befintligt koncept 
utveckla ett nytt koncept med likvärdiga förutsättningar och med samma funktion men 
med en ny design. Utgångsprodukten har en blockformad konstruktion som gör den 
optimerad för transport och lagring. Denna faktor eftersträvandes i produktutvecklings-
processen av de nya produkterna för att de inte skulle ge mer negativ miljöpåverkan än 
utgångsprodukten. Projektet resulterade i två prototyper med samma konstruktion och 
volym men med olika höjd och bredd. De har en ny formgivning men samma 
slutfunktion som utgångsprodukten, skydda vätska, innehålla vätska, förflytta vätska och 
dosera vätska. Det har varit svårt att tillgodose alla aspekter som önskades uppfyllas 
därför är den nya konstruktionen mindre optimal för lagring och transport. En tanke med 
den nya konstruktionen är att den skall underlätta användning och ge mindre spill vid 
sophantering och väga upp mot den mindre palloptimala lösningen.  

Användarstudien gav förståelse av konceptet från ett användarperspektiv. Det fungerade 
även som grund till fortsatta diskussioner i spontana möten med användare. Mesta parten 
ansåg att det var behövligt med en utmanare då de ansåg konceptet inte var tilltalande 
designmässigt och funktionellt. De ansåg den uppfyllde sitt huvudsyfte som att dosera 
vätska och bevara den på ett effektivt sätt men att vissa detaljer var mindre bra. Att den 
måste doseras vid en bordskant och att det var svårt att få ut allt innehåll på ett smidigt 
sätt var andra negativa detaljer. 

Undersökning kring hållbar utveckling och miljöanpassad förpackningsdesign gav 
kunskap om faktorer som är viktiga vid utveckling av en ny förpackning. En produkt skall 
skydda innehållet, ha en enkel konstruktion för att minska spill vid produktion och 
samtidigt vara anpassat och hållbar för lagring och vid transport. Produkten skall även 
vara tillverkad så att den klarar det klimat som den utsätts för under transport men 
samtidigt bestå av så få material som möjligt för att ge en produkt som är enkel att 
eliminera för att bidra till rätt källsortering. Därtill skall produkten vara lätthanterlig och 
lättförståelig så den används på rätt sätt. Alla dessa aspekter måste tillgodoses samtidigt 
som det skall vara en produkt som attraherar konsumenten. Denna kunskap tillsammans 
med tidigare yrkeserfarenheter bidrog till att den individuella idégenereringen fokuserades 
runt produktionsvänlighet och effektiv konstruktionstillverkning. Samtidigt var målet att 
tillverka en förpackning med en spännande design och ett tilltalande uttryck som skall 
kunna användas till flera ändamål. 
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Undersökningen om livsmedelsrelaterade vätskor gav information om ett antal vätskor. 
Tanken var att finna vilka vätskor som idag använder sig av utgångsprodukten och 
information om vad som är viktigt att tänka på vid förpackning av dessa. Tanken var även 
att undersöka nya användningsområden för slutkonceptet dock var de undersökta 
vätskorna redan brukare av utgångsprodukten, nya områden för slutprodukten kan ses 
som ett framtida projekt.  Fakta från förstudien, uppdragsgivarens önskemål och relevanta 
litteraturstudier resulterade i en kravspecifikation. Kravspecifikationen användes för att 
göra det slutliga valet av koncept där kravet om nytänk på konstruktion och design hade 
avgörande betydelse.  

Problem & bris t er  

Det låga antalet av svarande gjorde det svårt att analysera resultatet. För att få mer 
respons fördes flera spontana diskussioner med användare.  

Idégenereringstillfället med studenter var inte så givande som förväntat. Anledningen var 
brister i förberedelsen och viss okunskap. Idégenererinegen med uppdragsgivaren fick ett 
bristfälligt resultat med få framkomna idéer. Anledningen var deltagarnas yrkesbakgrund 
och svårigheter att få deltagarna att tänka nytt.  

Vid beräkning av konstruktionens sidolängd i avsnitt 3.7.1 hade ingen formel för volym 
hittats, därför användes en kombinerad formel för en hexagons area och volymen för en 
hexagonalt prisma V= B x h, där B är arean för hexagonen som utgör botten och lock i 
prototypen. Denna formel är inte den rätta och ger ett värde som är en aning avvikande. 
En riktig formel ger ett lite högre värde än den använda formeln gav. Efter diskussion 
med kunniga inom matematik och konstruktioner valdes att beräkna enligt den använda 
formeln då ingen formel för konstruktionens volym.  I projektets slutfas då prototypen 
var klar hittades en formel för uträkning av volymen hos konstruktionen som är en 
hexagonal antiprisma. Det ansågs inte i detta skede lämpligt att göra om konstruktionen. 
Dock är det en intressant vidareutveckling att beräkna sidornas rätta längd utifrån den 
riktiga formeln(Wolframalpha 2015) när övriga parametrar så som kartongens tjocklek är 
kända.  

Processen att få ut innehållet måste utvecklas vidare. Tanken var en form av 
pumpfunktion likt en tvålpump, den funktionen är dock inte brukbar eftersom ingen 
syretillförsel får ske. Motsvarande funktion finns säkerligen i bruk på andra ändamål men 
med vidare utveckling kan man finna lösningar för detta. Önskan är att tappkranen skall 
följa med upp då man drar upp handtaget men inte följa med upp då förpackningen 
fraktas. Då produkten är till vätska för livsmedel måste hänsyn tas till hygien. Utformning 
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och vidareutveckling av tappkran bör anpassas efter det faktum att minsta möjliga 
kontaminering sker.  

Framtagna prototyper är anpassade efter dess material, ett material som troligtvis inte är 
det slutliga materialvalet. Hur prototyperna ser ut i ett annat material har inte undersökts. 
Produktens slutliga konstruktion avgörs därför av vilket materialval produkten tilldelas. 
Det är viktigt att se från ett miljöanpassat perspektiv där materialåtgången skall vara 
minsta möjliga. Det får dock inte förorsaka att produkten blir mindre tålig så den kan 
skadas under transport.  

Utifrån testet av prototypen framkom att handtaget inte var nog ergonomiskt och att det 
var för litet enligt testpersonerna. Detta borde undersökts och rättats till tidigare i 
projektet men på grund av att handtaget inte var prioriterat i första hand så var det en 
aspekt som föll bort. 

Utgångsproduktens är i närmaste mån palloptimal med sitt blockformat men de nya 
förpackningarna har en form som gör dem mindre optimala.  Då det var ett krav att den 
nya produkten skulle anpassas för transport och lagring så blir detta en avvikande faktor. 
Utifrån beräkningarna angående palloptimering hos de två prototyperna konstaterades att 
de olika förpackningarna skiljer sig åt. Förpackningen som är hög och smal ger mindre 
förlorad och outnyttjad yta vid transport och lagring. En förutsättning vid beräkningen är 
att förpackningarna placeras på det sätt som figur 48 visar, detta för att inte ge ett mindre 
palloptimalt värde. Om konstruktionen ritats, vid illustration på pall, likt en cylinder där 
topp och botten rymmer formen för prototypens mittentvärsnitt, en liksidig dodekagon, 
så hade det slutligt värde blivit bättre.  

Det är stor utmaning att beräkna ett helt projekt och att upprätthålla planen. Tidsplanen 
tenderade att brytas redan i början av projektet som resultat av den sena uppstarten. Det 
ägnades mer tid åt förstudien än beräknat eftersom det användes mer tid på att friska upp 
minnet då det var mer än 10 år sen jag gick utbildningen.  

Tidigare erfarenheter från förpackningskonstruktion i fibermaterial och kravet på att 
förpackningen måste vara produktionsvänlig var omedvetna begränsningar som 
inledningsvis präglade den individuella idégenereingen. De skisser och idéer som 
präglades av detta tänk fick benämningen Paperform. Efter handledning blev det klarhet i 
problemet och den fortsatta idégenereringen präglas av att allt var möjligt. Idéerna som 
framkom under denna period fick benämningen Freeform.  

Det kan i efterhand ses som en begränsning att utvecklingsprocessen hade utgångspunkt i 
Bag-in-box förpackningen. En tanke är att det hade varit effektivare för såväl 
idégenerering som för arbetet i helhet att utgått från begränsningen att tömma vätska.  
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5. Slutsats 
Målet med projektet var att med guidning av designprocessen tillverka prototyper på 
ytterförpackning vars syfte är att innehålla en livsmedelsrelaterad vätska. Prototyperna 
skall vara produktionsanpassade, palloptimerade och ha ett tilltalande designuttryck. 
Prototyperna skall därtill tillgodo se brister hos utgångsprodukten. Projektet skall 
redovisas genom en muntlig presentation, en rapport och utställning av projektet. 

Slutresultatet blev två prototyper med ett formspråk som ger, enligt tillfrågade personer, 
ett tilltalande och attraktivt designuttryck. Med ett återförslutningsbart lock, tappkran 
upptill och en ny design ger det förpackningarna ett nytt yttre uttryck. I och med det 
öppningsbara locket är det enkelt att kontrollera innehållet och lätt att ta ut innerpåsen 
och på så sätt enkelt att få ut all vätska, något som användare ansåg utgångsprodukten 
saknade. Genom den enkel konstruktion som underlättar produktion, det enkla 
användningssättet och förutsättningarna för effektiv källsorteringsprocess gör 
slutresultatet till en miljöanpassad produkt. Med rätt placering på pall är förpackningarna 
relativt palloptimerade och anpassade för transport och lagring. Prototyperna har förslag 
på integrerat handtag och en tappkran med samma formspråk som prototypen har.  

Projektet har gett god förståelse och erfarenhet av att bedriva ett projekt på ett 
ingenjörsmässigt sätt med hjälp av de verktyg som getts under utbildningen. Det har gett 
inblick i hur det är att bedriva ett projekt i rollen som projektledare och vikten av att göra 
en god planering. Projektet har redovisats och dokumenterats. Därmed har projektets mål 
blivit uppfyllda. 

En slutsats från arbetet är att det är svårt att utifrån den nästintill palloptimerade 
utgångsprodukten tillverka en ny förpackning som tillgodoser brister hos 
utgångsprodukten men samtidigt inte förlorar de goda egenskaperna som 
utgångsprodukten har. 
 

Vidareutveckl ing 

Konceptet måste prototypen tilldelas ett material och konstruktionen anpassas till 
materialet. Tappkranen och dess funktion måste vidareutvecklas. En korrekt uträkning av 
konstruktionens sidolängder bör göras för att passa dess tänkta volym. Antropometriska 
mått på handstorleken bör tas hänsyn till vid vidareutveckling av handtaget. Ett test bör 
göras för att se hur mycket kraft förpackningen klarar av så att det motsvarar 
kraftpåverkan vid transport och lagring på pall.   
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PROJEKTPLAN 

 
	  

1. BAKGRUND	  
 

Projektet	  är	  ett	  examensarbete	  inom	  högskoleingenjörsprogrammet	  i	  
innovationsteknik	  och	  design	  på	  Karlstads	  universitet.	  	  
Uppdragsgivare	  är	  design-‐	  och	  varumärkesbyrån	  MOTHERLAND	  som	  arbetar	  
specifikt	  med	  design	  och	  utveckling	  av	  diverse	  konsument	  relaterade	  
förpackningar.	  MOTHERLAND	  har	  önskan	  om	  att	  utforma	  framtidens	  nya	  
vätskeförpackning	  med	  utgångspunkt	  i	  Bag-‐in-‐box	  konceptet.	  Den	  nuvarande	  
Bag-‐in-‐box	  lösningen	  anses	  ej	  helt	  optimal	  i	  alla	  sammanhang	  och	  behöver	  
därför	  en	  utmanare.	  
Urban	  Karlstam,	  VD	  på	  MOTHERLAND	  kan	  erbjuda	  sig	  att	  vägleda	  
examensarbetet	  och	  kommer	  vara	  delaktig	  i	  diverse	  avstämningsmöten.	  Hans	  
Knutsson	  som	  är	  Art	  director	  på	  MOTHERLAND	  kommer	  vägleda,	  handleda	  
och	  finnas	  tillgänglig	  den	  mån	  han	  förmår	  Hans	  kommer	  även	  att	  medverka	  
vid	  grindmöten	  om	  så	  behövs.	  
Projektet	  kommer	  bestå	  av	  att	  göra	  en	  grundlig	  förstudie	  på	  materialval	  och	  
framtida	  konstruktionsmöjligheter.	  
Arbetet	  kommer	  till	  stor	  del	  utgå	  ifrån	  MOTHERLANDs	  lokaler	  i	  centrala	  
Karlstad.	  
	  
Designprocess	  

• Uppdragsspecifikation.	  JF	  samarbete	  med	  ML	  
• Förstudie.	  JF	  
• Kravspecifikation.	  JF.	  Avstämning	  med	  ML	  
• Konceptutveckling.	  JF	  
• Val	  av	  koncept.	  1-‐3	  st.	  JF	  tillsammans	  med	  ML	  vid	  en	  genomgång.	  
• Utveckling	  av	  koncept	  mot	  prototyp.	  JF.	  	  
• Framtagning	  av	  prototyp.	  JF	  
• Loop.	  Eventuell	  loop	  tillbaka	  till	  konceptutveckling.	  
• Rapport.	  JF	  
• Redovisning	  för	  KAU.	  JF	  
• Redovisning	  för	  ML.	  JF	  
• Utställning.	  JF	  
• Avslutande	  av	  projekt.	  JF	  
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2. MÅL	  
	  

Målet	  med	  projektet	  är	  att	  tillämpa	  designprocessen	  för	  utveckling	  av	  
ytterförpackning	  till	  en	  vätskeförpackning	  för	  livsmedelsrelaterade	  vätskor.	  
Fokus	  ställs	  på	  fysisk	  gestaltning	  utifrån	  den	  kravspecifikation	  som	  tas	  fram	  
genom	  grundligt	  förstudie	  arbete.	  Den	  slutliga	  produktens	  formval	  skall	  vara	  
anpassa	  så	  att	  den	  uppfyller	  krav	  på	  hållbarhet	  och	  miljötänk.	  En	  annan	  
viktig	  aspekt	  som	  skall	  uppfyllas	  är	  att	  produkten	  skall	  vara	  transport-‐	  och	  
lageranpassad.	  	  
Projektet	  skall	  anpassas	  så	  att	  det	  ryms	  inom	  ramen	  för	  ett	  examensarbete	  på	  
Karlstads	  universitet.	  
Projektets	  avslutas	  den	  25	  maj	  med	  utställning	  den	  25	  och	  26	  maj	  på	  
Karlstads	  Universitet	  och	  dokumenteras	  i	  en	  slutrapport.	  Den	  praktiska	  delen	  
av	  projektet	  skall	  vara	  klart	  den	  30	  april	  då	  resten	  av	  tiden	  läggs	  på	  
presentationsmaterial,	  rapportskrivning	  och	  förberedelse	  för	  utställning.	  
	  
Konkretiserade	  mål:	  
	  

• Utveckla	  en	  ytterförpackning	  för	  livsmedelsrelaterade	  vätskor	  med	  
hänsyn	  till	  konstruktion.	  

• Ge	  förslag	  på	  lösning	  på	  handtag	  och	  tappkran.	  
• En	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  förundersökning.	  
• Hänsyn	  skall	  tas	  till	  miljöaspekter	  och	  krav	  på	  hållbarutveckling.	  
• Tillverka	  en	  eller	  flera	  prototyper.	  
• Redovisa	  arbetet,	  muntligt,	  med	  en	  slutrapport	  och	  avslutningsvis	  

ingå	  i	  examensutställning.	  
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3. AVGRÄNSNINGAR	  
	  
Avgränsningarna	  gjordes	  utifrån	  teorin	  om	  gränssnitt	  enligt	  Eileryd(2015).	  
Eileryd	  (2015)	  menar	  att	  ett	  gränssnitt	  är	  gränsen	  mellan	  två	  samverkande	  
delar	  i	  en	  produkt,	  tjänst,	  objekt	  eller	  koncept.	  
	  
GRÄNSSNITT	  
	  

	  
AVGRÄNSNINGAR	  
	  

Konkretiserade	  avgränsningar:	  
	  
• A-‐E;	  Projektet	  omfattar	  inte	  yttre	  grafik	  som	  trycks	  eller	  appliceras	  på	  

förpackningen.	  
• C-‐F;	  Inte	  i	  första	  hand	  utveckla	  en	  ny	  lösning	  på	  tappkran	  utan	  använda	  

befintlig	  eller	  ge	  förslag	  på	  utformning.	  Inte	  tekniskt	  behandla	  hur	  
slutprodukten	  ska	  fungera	  när	  det	  gäller	  doseringsfunktionen.	  

• C-‐D;	  Inte	  utveckla	  en	  ny	  lösning	  på	  konstruktionen	  mellan	  tappkran	  
och	  innerpåse	  

Gränssnitt
GRÄNSSNITT MELLAN OCH EXEMPEL
A)B FÖRPACKNING HANDTAG INFÄSTNING8AV8HANDTAG8I8FÖRPACKNING
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN URTAG8FÖR8DISPENSERN
A)F FÖRPACKNING8 ANVÄNDARE TILLTALANDE8FORM
B)F HANDTAG ANVÄNDARE ERGONOMISKT8UTFORMAD
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE HÅLLBAR8KONSTRUKTION
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE ERGONOMISKT,8VISUELLT8TILLTALANDE
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA EVENTUELLT8BEHANDLING8AV8YTA
A)D FÖRPACKNING INMAT INSIDAN8AV8FÖRPACKNINGEN

Komponenter
BENÄMNING KOMPONENTER
A FÖRPACKNING
B HANDTAG
C TAPPKRAN
D INNERPÅSE
E TRYCKYTA
F ANVÄNDARE

Avgränsningar
GRÄNSSNITT MELLAN3 OCH JA3,3NEJ,3INTE3I3FÖRSTA3HAND
A)B FÖRPACKNING HANDTAG JA
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN JA
A)F FÖRPACKNIG ANVÄNDARE JA
B)F HANDTAG ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE NEJ
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA NEJ
A)D FÖRPACKNING INNERPÅSE NEJ

Gränssnitt
GRÄNSSNITT MELLAN OCH EXEMPEL
A)B FÖRPACKNING HANDTAG INFÄSTNING8AV8HANDTAG8I8FÖRPACKNING
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN URTAG8FÖR8DISPENSERN
A)F FÖRPACKNING8 ANVÄNDARE TILLTALANDE8FORM
B)F HANDTAG ANVÄNDARE ERGONOMISKT8UTFORMAD
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE HÅLLBAR8KONSTRUKTION
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE ERGONOMISKT,8VISUELLT8TILLTALANDE
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA EVENTUELLT8BEHANDLING8AV8YTA
A)D FÖRPACKNING INMAT INSIDAN8AV8FÖRPACKNINGEN

Komponenter
BENÄMNING KOMPONENTER
A FÖRPACKNING
B HANDTAG
C TAPPKRAN
D INNERPÅSE
E TRYCKYTA
F ANVÄNDARE

Avgränsningar
GRÄNSSNITT MELLAN3 OCH JA3,3NEJ,3INTE3I3FÖRSTA3HAND
A)B FÖRPACKNING HANDTAG JA
A)C FÖRPACKNING TAPPKRAN JA
A)F FÖRPACKNIG ANVÄNDARE JA
B)F HANDTAG ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
C)D TAPPKRAN INNERPÅSE NEJ
C)F TAPPKRAN ANVÄNDARE INTE8I8FÖRSTA8HAND
A)E FÖRPACKNING TRYCKYTA NEJ
A)D FÖRPACKNING INNERPÅSE NEJ
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• B-‐F;	  Inte	  i	  första	  hand	  utveckla	  ett	  nytt	  handtag	  utan	  använda	  befintligt	  
eller	  ge	  förslag	  på	  utformning.	  

• A-‐F;	  Anpassa	  yttre	  mått	  och	  form	  till	  optimal	  transport	  och	  lagervolym.	  
• A_F;	  Anpassa	  formval	  till	  dagens	  och	  ev.	  framtidens	  krav	  på	  hållbar	  

utvecklig	  gällande	  material	  och	  resursanvändning.	  
• Projektet	  avser	  en	  volym	  på	  3	  liter	  

	  
	  

4. ORGANISATION	  
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Jenny	  Flod	  
Gylterud	  7	  
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5. PROJEKTMODELL	  
	  

Projektarbetet	  utförs	  enligt	  produktutvecklingsprocessen	  som	  är	  anpassad	  
till	  designmetodik.	  	  

	  
5.1. FASER	  
	  

Produktutvecklingsprocessens	  delas	  in	  i	  följande	  olika	  faser:	  
• Projektstart	  
• Förstudie	  
• Produktspecifikation	  
• Konceptgenerering	  
• Konceptval	  
• Layoutkonstruktion	  
• Prototyp/	  Testning	  
• Projektavslutning/	  Slutrapportering	  
	  

(	  Se	  bilaga	  2.	  WBS	  SCHEMA	  ).	  
	  

	  
5.2.	  	   MILSTOLPAR	  
	  

För	  att	  säkerställa	  att	  tidplanen	  följs	  och	  samtidigt	  för	  hålla	  uppdragsgivaren	  
kontinuerligt	  informerad	  om	  den	  pågående	  processen,	  upprättas	  milstolpar	  
vid	  avslutandet	  av	  olika	  faser	  eller	  viktiga	  vägskäl.	  
Dessa	  är	  uppställda	  med	  datum	  (reserverat	  för	  ändringar	  tills	  projektplanen	  
är	  godkänd	  och	  förstudien	  påbörjas)	  enligt	  nedan:	  	  

• Projektplan	  2015-‐02-‐05	  
• Kravspecifikation	  2015-‐03-‐09	  	  
• Rapportinlämning	  metodiken	  2015-‐03-‐24	  
• Delredovisning	  2015-‐04-‐09	  
• Godkännande	  av	  koncept	  2015-‐05-‐06	  
• Layoutkonstruktion	  2015-‐05-‐12	  
• Rapportgranskning	  2015-‐08-‐01	  	  
• Rapportinlämning	  datum	  2015-‐08-‐10	  
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Projektplan	  –	  Skall	  följas	  som	  en	  vägvisning	  för	  projektets	  tidsplan,	  
dokumentet	  är	  aktivt	  det	  vill	  säga	  att	  vissa	  ändringar	  kan	  ske	  under	  
projektets	  gång.	  Vid	  större	  ändringar	  krävs	  godkännande	  från	  
uppdragsgivaren.	  
	  
Kravspecifikation	  –	  En	  tydlig	  dokumentation	  av	  kraven	  för	  att	  leva	  upp	  till	  
uppdragsgivarens	  förhoppningar	  av	  projektet	  och	  projektets	  mål.	  
	  
Godkännande	  av	  Koncept	  –	  När	  koncept	  har	  valts	  genom	  lämpliga	  metoder	  
skall	  uppdragsgivaren	  och	  handledaren	  godkänna	  detta	  för	  vidare	  arbete.	  
	  
Layoutkonstruktion	  –	  Skisser	  sammanställs	  och	  resulterar	  i	  ett	  färdigt	  
koncept	  med	  detaljerade	  beskrivningar	  och	  CAD	  ritningar	  görs.	  
Prototypmaterial	  framställs.	  	  
	  
Rapportgranskning	  –	  Uppdragsgivaren	  granskar	  rapporten	  och	  innehållet	  
för	  senare	  inlämning	  och	  examinering.	  
	  
	  
5.3.	  	   GRINDAR	  

	  
	  
De	  milstolpar	  som	  satts	  fungerar	  även	  som	  grindar	  där	  det	  krävs	  ett	  
godkännande	  av	  så	  väl	  handledare	  som	  uppdragsgivare.	  
	  
	  
	  

6. RISKBEDÖMNING	  
	  
En	  riskanalys	  gjordes	  enligt	  minirisk-‐metoden.	  För	  att	  bedöma	  sannolikheten	  
att	  projektet	  utsattes	  för	  olägenheter	  som	  äventyrade	  resultatet,	  dess	  
betydelse	  om	  de	  inträffade	  och	  hur	  det	  skulle	  motverkas.	  
	  
(	  se	  Bilaga	  4.	  RISKBEDÖMNING)	  
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7. DOKUMENTHANTERING	  
	  
Lagring	  sker	  på	  Google	  Drive	  eller	  veckovis	  backup	  på	  externt	  minne	  och	  på	  
Google	  mail.	  
Strukturen	  på	  dokumentationen	  sker	  i	  mappar	  efter	  de	  arbetskategorier	  som	  
hör	  projektet	  till.	  Analoga	  dokument	  sparas	  i	  lämplig	  mapp	  samt	  skannas	  in	  
och	  sparas	  i	  avsedd	  mapp	  på	  It’s	  Learning.	  
Dokumenten	  namnges	  med	  projektets	  namn	  +	  dokumentets	  innehåll	  +	  
studentens	  namn.	  
	  
	  

8. KÄLLHÄNVISNING	  
	  
	  
Johannesson	  et	  al,	  (2004).	  Produktutveckling	  -‐	  effektiva	  metoder	  för	  
konstruktion	  och	  design	  	  
	  
Eileryd,	  J.	  (2015).	  Creative	  Methods.	  [Elektronisk].	  Tillgänglig:	  
http://www.johaneileryd.com/designmethods/	  [2015-‐04-‐05]	  
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               BILAGA 3: GANTT-schema (Del 1 av 2)   
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BILAGA 3: GANTT-schema (Del 2 av 2).  
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BILAGA 4.  RISKBEDÖMNING 
Riskbeskrivning	   S	  

1-‐4	  
K	  

1-‐4	  
R	  

1-‐16	  
Åtgärd	  

Sjukdom	   2	   4	   8	   Planering,	  god	  
kommunikation	  

Dataförlust	   2	   4	   8	   Regelbunden	  backup	  

Bristfällig	  
kommunikation	   1	   3	   3	   Noggrann	  	  

Dokumentation,	  
Fler	  grindar	  

Programvaran	  som	  
behövs	  ej	  tillgänglig	   1	   4	   4	   Se	  till	  att	  det	  finns	  alternativ	  

dataplats	  

Bristfällig	  fakta	  
input	   2	   4	   8	   Göra	  noga	  litteraturstudier	  

och	  konsultation	  med	  HL,	  
UG.	  

Oklar	  
problemformulering	   3	   4	   12	   Noggrann	  

problemformulering,	  
Problemanalys.	  

	  
Projektets	  omfång	  
blir	  för	  omfattande	   3	   4	   8	   Noga	  satta	  gränssnitt	  och	  

avgränsningar	  

Tidsplanen	  fel	  
planerad	   2	   3	   6	   Kontinuerlig	  check	  av	  

tidplan.	  

Koncepten	  blir	  
Inte	  nog	  
tillfredställande	  	  

1	   3	   3	   Lägga	  i	  extra	  grindmöten.	  

 
S = Sannolikhet K = Kritiskt värde R = Riskvärde HL = Handledare 
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SAMMANFATTNING STUDIEBESÖK BILLERUDKORSNÄS  

Datum: 10/4 -15 
10:00-12:00 
 
Medverkande: 
Sara Christenson - Civilingenjör industriellekonomi med inriktning på pappersmassa 
och papper.  
Avdelning: Corrugated Solutions 
Maja Midebo - Konstruktör med inriktning på wellpapp.  
Avdelning: Corrugated Solutions 
Jenny Flod  
 
Upplägg på mötet. 
Allmän presentation av deltagarna. 
Jenny Flod presenterar projektet. 
Sara presenterar BillerudKorsnäs och deras material och diverse materiallära.  
Maja berättar lite om hennes uppgifter och visar runt i testlabb och visar 
skärmaskiner.  
 
Sammanfattning av mötet 
Presenterar ett Case:  
Kiwilådan som skulle klara upp till 6 månader i en kartong utan att påverkas. Därför 
måste kartongen klara påfrestningar under frankt och transport och inte påverkas av 
klimatskillnader med olika luftfuktighet. 
 
Där av är luftfuktigheten och vart produkten skall fraktas från och till är en viktig 
aspekt som måste tas hänsyn till vid konstruktion.  
Dock så transporteras ofta vin till Sverige eller Europa i stora containrar varpå de 
fylls på i bag in box. Det gör att påfrestningarna inte behöver bli lika stora som om 
de skulle ha fraktas till exempel från Chile i bag in box. 
 
Begränsning sätts till att förpackningen skall kunna anpassas till dagens 
fyllningsmaskiner eventuell ta att man måste göra om hela kedjan. 
 
Billeruds papper som används idag i en del Bag-in-box håller en mycket god kvalitet 
detta på grund av att pappret som produceras på BillerudKorsnäs är gjort av ny-fiber. 
Ny-fiber innehåller inget recirkulerat papper utan härstammar enbart från nytt 
timmer. Papper som består av ny-fiber har långa starka cellulosafibrer som binder bra 
till varandra och bidrar till ett material som har hög E-modul och hög dragstyvhet. 
Det utförs test på pappret med olika dragprovtest och belastningstest. CCT, SCT och 
CMT är trycktester på materialet CCT är på stående SCT är i båda riktningar CMT är 
på liggande. 
 

 



 

BILAGA 2 Sid 2 

SAMMANFATTNING STUDIEBESÖK BILLERUDKORSNÄS 

 
Bag-in-box 
Fördelen med ny-fiber enligt BillerudKorsnäs är att materialet har en microbiologisk 
renhet. Inga tillsatser som det kan vara och oftast är i recirkulerat material. 
 
 
På BillerudKorsnäs framställs ny-fiber pappersmassa på två olika sätt och blir då 
sulfatmassa eller semimassa.  
Vid sulfatmassa framställning kokas träflis under lång tid tills lininet som omger 
cellulosan släpper och cellulosan frigörs från träfliserna. Denna process är energisnål 
och ger ett cellulosafiber som nästan saknar linin och blir därför segare och inte så 
sprött material. Materialet bleks med syrgas. 
 
Semimassa är en halvkemiskprocess. Träfibern bearbetas först mekaniskt varpå den 
kokas en kortare stund. I denna process sitter mycket linin kvar på cellulosafibern 
som då gör att fibern inte lika lätt fäster till varandra och där med blir sprödare. 
Denna massa är lite brunare. 
 
De kemikalier som används i kokprocessen följer inte med pappersmassan utan 
filtreras ur och återanvänds och utgör ett slutet system i framställningsprocessen.  
 
De bag-in-Box som använder pappret från BillerudKorsnäs består av en tre lager 
sandwich konstruktion och kallas wellpapp. De tre lagren består av en liner i övre 
och undre skiktet och en fluting där emellan se figur 1 nedan. Linerskikten 
härstammar från sulfatmassa och flutingskitet är framställt enligt processen för 
semimassa.  
Beroende på vilka egenskaper kunden vill ha kan linerpappret bestrykas med olika 
mineraler för att på så sätt öka egenskaper som tryckbarhet, ytjämnhet och blekhet 
hos ytan.  
 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 2 Sid 3 

SAMMANFATTNING STUDIEBESÖK BILLERUDKORSNÄS 

 

 
 
 
 
 
A och O vid framställning av nya produkter är att förstå värdekedjan hos en produkt.  
De tre viktiga parametrarna som man måste ta hänsyn till är; 
 
Vikt- vad väger produkten som skall utgöra innehållet och vad den klarar av för 
belastning. 
 
Klimat- Vilka klimat skall produkten produceras och transporteras i. 
 
Tid- När skall produkten produceras och transporteras och hur lång tid skall den 
transporteras och lagras. 
 
Det är också viktigt att ta reda på vilka krav som kunden ställer på produkt osv. 
  

Liner

Fluting



 

BILAGA 3. SID 1 

FRÅGEFORMULÄR  

Utveckling av Bag-in-box. 

Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete inom 
högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads 
universitet. Projektet syftar till att utveckla nästa generations 
vätskeförpackning där utgångspunkten är dagens Bag-in-box koncept. Jag är 
väldigt tacksam om du tog dig ett par minuter att besvara mina frågor. Ert svar 
kommer att användas som en del av min förstudie och där igenom ge mig en 
grund att stå på för vidare arbete. Dina svar kommer sammanställas 
tillsammans med andras svar och analyseras av mig, de kommer finnas med i 
min slutliga rapport.  

Tack på för hand!  

*Obligatorisk  

1. Vad anser du om Bag-in-box konceptet? *  

Skriv gärna både fördelar och nackdelar.   

2. Hur upplever du det är att transportera en Bag-in-box? *  

Ange gärna både nackdelar och fördelar.   

3. Hur anser du det är att öppna en Bag-in-box vid första tillfället? *  

Ange gärna både nackdelar och fördelar.   

4. Vilka synpunkter har du på placeringen i hemmet? *  

Ange gärna både nackdelar och fördelar.   

5. Anser du att det är lätt att tömma en Bag-in-box på allt innehåll? 
*   

Ja 

  Aldrig stött på det problemet  

6.  Om Ja på föregående svar, beskriv hur du löst problemet. 

7. Har du upplevt några problem då du använt en Bag in Box? *  



 

BILAGA 3. SID 2 

FRÅGEFORMULÄR  

 

8. Hur upplever du det är att plocka isär en Bag-in-box då den skall 
källsorteras? *  

Ange gärna både nackdelar och fördelar.  

9. Har du några synpunkter materialmässigt? *  

Oftast består konceptet av en ytter- och innerförpackning, en tappkran 
och ett handtag.  

10. Hur önskar du en framtida Bag-in-box skulle se ut? *  

Kör på, inga idéer är fel!  

11. Har du några övriga synpunkter eller tips för mitt fortsatta 
arbete? 

 
 
 
  



 

BILAGA 4 Sid 1 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

Vad anser du om Bag-in-box konceptet?  

• Väldigt bra 
• Bra förvaring  
• Bra att kunna köpa större mängd i en förpackning istället för många 

flaskor.  
• Mindre bra om den öppnade boxen inte går åt. Risk för att större 

mängd går till spillo/blir förstört om boxen inte förbrukas i tid.  
• Upplever det som om produkter ofta har kortare hållbarhet i box. 

Kanske bara är inbillat...  
• Jag tycker det är bra men jag anser tyvärr det främjar att en del förtär 

mer än de ska! 
• Bra och lättstuvat format.  
• Fantastiskt  
• Bra med enkel förvaring och upphällning av vätska.  
• Vissa tappkranar bättre än andra. 
• Smidigt enhandsgrepp, mycket viktigt.  
• Storleken kan vara både bra och dålig, eftersom det håller sig längre än 

t.ex. en öppen flaska kan man ha större förpackningsvolym, men 
eftersom innehållet vanligtvis inte håller sig hur länge som helst finns 
risk för ökad konsumtion.  

• Utseendet är inte mycket att hurra för men snyggare "lådor" att ha 
boxen i verkar inte slå igenom.  

• Ett stort problem är att få ur all vätska ur påsen.  
• Fördelar: Enkelt, billigt, mycket innehåll.  
• Nackdelar: känns billigt, inte bra kvalitét. 
• Enkel, praktisk. 
• Mindre fin!  
• Gillar!  
• Bra men skulle finnas i varierande storlekar.  
• Bra när man är många.  
• Rymmer mycket på liten vikt.  
• Bra att kunna dricka bara ett glas.  
• Risk att dricka för mycket när det finns mycket! 
• Bra att det går att bara ta lite åt gången  
• Dåligt att den är klumpig  
• Dåligt att man kan dricka ofta  



 

BILAGA 4 Sid 2 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Fördel är att den är enkel att tappa upp i glas genom att använda t.ex. 
en hylla. 

• Lätt att packa genom sin utformning. 
• Lång hållbarhet trots att du öppnat den.  
• Inte så kul att ställa på bordet på grund av designen. 
• Svårt att bedöma hur mycket som är kvar i förpackningen  
• Fördelar är att en större volym kan säljas utan problem med hållbarhet 
• Lättare att bära och transportera än glas. 
• Skaderisken för folk är mindre med Bag-in-box än med glas.  
• Troligtvis är volymprocent lägre än för andra förpackningar  
• Frukt juice kan säljas och en längre hållbarhet erhållas då den kan 

användas utan konserveringsmedel.  
• Lätt att frakt, bära och stapla.  
• Tar stor plats i kylskåpet.  

 

Hur upplever du det är att transportera en Bag-in-box?  

• Bra format  
• Enkelt 
• Har nästan alltid handtag på lådan.  
• Bra men tungt  
• De packar bra.  
• Handtagen är dock inte alltid att lita på!  
• Hyffsat lätt 
• Kantigt  
• Förhållandevis enkelt, men inte optimalt.  
• Handtaget är ofta obekvämt eller litet även för små händer, kan bara 

tänka mig hur det är för större händer.  
• Att bära två Bag-in-box i en hand är väldigt krångligt som även riskerar 

att skada ovansidan av boxen eller i värsta fall handtaget (som då 
orsakar att boxen faller)  

• Kan vara otympligt, men mer säkrare om man skulle tappa boxen än en 
flaska 

• Helt ok.  
• Bra med stadigt handtag  
• Enkel att bära  



 

BILAGA 4 Sid 3 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Stöttålig.  
• Inga problem.  
• Helt ok.  
• Klumpig men inte så omåttlig som en flaska  
• Bra både med handtag och dess utformning.  
• Nackdelen är om den blir blöt.  

 
 

• Perfekt  
• Mina händer är stora så handtaget är i minsta laget.  
• De mindre BIB är lätta att transportera styckevis eftersom vikten är 

lägre.  
• BIB bör anpassas till ICA hallens papperspåsar.  
• Den är lätt att frakta, tar lite stort utrymme bara.  

 

Hur anser du det är att öppna en Bag-in-box vid första tillfället?  

• Känns inte så lyxigt  
• Ibland besvärligt då den perforerade öppningen kan vara svår att få 

bort.  
• Ofta svårt att få ut hällpipen genom hålet och fästa den korrekt vid 

boxen.  
• Kan vara lite svårt att få till så det inte spiller emellanåt  
• Skräckblandad förtjusning för ibland rivs det upp hål som inte följer 

perforeringen 
• Helt ok, några svårare än andra  
• Mycket krångligt. Att trycka upp den perforerade kartongen går i vissa 

fall enkelt och bra, men i många andra fall inte alls. Jag har många 
gånger råkat förstöra för mycket vilket orsakat att tappkranen inte 
kunnat fästas.  

• Hur tappkranen ska fästas är inte alltid uppenbart, jag har sett många 
öppna en Bag-in- box där tappkranen sitter snett och halvt inuti 
kartongen.  

• Att dra ur tappkranen är ofta problematiskt, den ligger intryckt 
och/eller vikt in i plasten och denna plast vrider sig ibland fel vilket 
hindrar flödet av vätskan. 

 



 

BILAGA 4 Sid 4 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Ibland finns flera skåror i tappkranen och man vet inte vilken som ska 
passas in i kartongens fåror. Jag har även varit med om ett flertal fall då 
tappkranen felaktigt gjutits till plasten och varit vriden upp till 90°.  

• Kan vara krångligt, eller så kan det vara enkelt. 50/50  
• Begripligt och lätt.  
• Lite pilligt.  
• Egentligen tror jag inte det går att göra så mycket enklare och jag tycker 

själva tappfunktionen är bra i grunden.  
• Lite bökigt, ibland kan det vara svårt att hitta kranen.  
• Okej.  
• Risk för skador på fingrar  
• Krångligt  
• Svårt att få kranen rätt  
• Finns lite olika typer av öppningar, några upplever jag kan vara svåra att 

riva av eller få med hela plasthöljet  
• Svårt att få själva plastkranen på ett bra sätt i kartongen, kartongen går 

ofta sönder  
• Kan vara enklare.  
• Bökigt att få ut kranen ibland.  

 

Vilka synpunkter har du på placeringen i hemmet?  

• Borde bli snyggare  
• Borde bli samlingsbar  
• Möjligtvis kan den vara svår att förvara i kylskåp på grund av sin 

storlek.  
• Eftersom förpackningen ibland kan kännas lite "billig" vill man inte 

gärna ha den framme på köksbänken.  
• När man väl öppnat den vill vi ha den i kylskåp.  
• Den tar upp mycket plats och är för hög  
• Mycket bra om den även fortsättningsvis bygger på höjden. Då tar den 

liten plats i kyl eller skafferi  
• Får plats i kyl och går att hälla upp direkt från hyllan, går att ställa på 

vilken bänk som helst.  
• Passar sällan dekoren i hemmet.  
• Kan glida lite väl lätt, särskilt när boxen börjar bli tom.  



 

BILAGA 4 Sid 5 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• I köket helst om man har bjudning. Är man fler med lite mindre krav så 
är det bara att ställa fram den på valfritt bord så samtliga kan ta för sig.  

• Flaskor finare att ha framme.  
• Förvaring okej.  
• Har en perfekt kökshylla för denna box.  
• Ofta i köket.  
• Helst över diskhon för att slippa fläckar efter dropp.  
• Droppar så man får tänka på var man ställer den.  
• Onödigt att man ska behöva köpa ställ.   
• Tar stor plats . 
• Oftast för lätt att ta lite till.  
• Den fyrkantiga/ kvadratiska utformningen gör den lätt att placera i 

kylskåp, lådor eller när man packar den med på resa med andra 
matvaror.  

• Nackdelen att materialet är känslig för väta om andra förpackningar 
läcker.  

• Anpassning bör ske till ICA: s papperspåsar samt kylskåphyllorna och 
kanske kylskåpsdörrarna.  

• Har den i skafferi oöppnad och i kylen öppnad.  

 

Anser du att det är svårt att tömma en Bag-in-box på allt innehåll?  

• Ja x 16 stycken 
• Aldrig stött på det problemet x 1 stycken  

 

Om du anser att ovanstående är ett problem beskriv hur du löst det.  

• Blåsa upp  
• Tagit ur påsen ur boxen för att tömma ur de sista deciliterna.  
• Vi tar ur påsen och håller upp den så allt kommer ur. 
• Sista skvätten vet man aldrig om den är kvar i boxen.  
• En lösning är att blåsa luft i bagen.  
• Tagit ur påsen och klämt ihop.  

 



 

BILAGA 4 Sid 6 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Har ofta (läs alltid) problem med detta. Vissa låter den sista skvätten  
(som kan vara ett par, tre deciliter) vara kvar, men lösningar 
finns: Personligen öppnar jag kartongen och vänder på påsen tills all 
vätska når tappkranen och går att få ut. Jag har sett människor öppna 
kartongen och sedan blåsa in luft i påsen, vilket förenklar att vända på 
påsen tills all vätska kommit ur.  

• Det går att klippa/skära upp påsen (även här måste den tas ur 
kartongen).  

• Med hjälp av en upphängning av toppen av påsen inuti kartongen, samt 
förankring av "baksidan" av påsen i kartongen på andra sidor mot 
tappkranen kan upphällning av det sista göras enklare utan att öppna 
kartongen. Detta bör kompletteras med en smärre förändring av påsen, 
så att tappkranen sitter så långt ner som möjligt, vilket borde göra att 
det sista kan tappas ur genom att tippa på kartongen. Jag anar att 
många kommer öppna kartongen ändå, då man inte litar på att man fått 
ur allt om man inte kan se detta.  

• Ta ut påsen och drick! 
• Vänder upp o ner på kartong så luft kommer in när trycker ner 

knappen, vänd tillbaks och töm 
• Vänd den upp och ner och släpp in luft vid ventilen/tappkranen.  
• Plockar ut påsen inuti o kramar ur den.  
• Klipper upp plastpåsen.  
• Blåser upp plastbehållaren med munnen och häller sedan ut. 
• Tar ur påsen ur boxen och genom att vända den upp och ned släppa in 

luft genom kranen.  
• Genom att förstöra (öppna) kartongen.  
• Ta ut påsen och tömma den, kanske inte det bästa sättet men okej.  Sen 

kan man sortering lätt mellan plast och kartong 
• Brukar först ta ut den och hänga den med kranen nedåt. Sen vika ihop 

den för att få ut det sista.  

 

Har du upplevt några problem då du använt en Bag-in-box?  

• Känns för plastig  
• Att delen man tappar med kan gå sönder.  
• Opraktisk i kylskåp  
• Hålet till kranen blir ofta sönderrivet.  
• Har hänt att kranen droppar  



 

BILAGA 4 Sid 7 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Många, läs ovan.  
• Inga övriga problem jag kommer på.  
• Öppningsfasen  
• En kartong läckte från botten.  
• Ibland har öppning och kran krånglat.  
• Vid källsortering.  
• Kan vara lite trögt att få upp pappen när påsen ska tömmas.  
• Droppandet.  
• Att öppna den och att tömma den  
• Kan vara svårt att öppna plasthöljet och förpackningen  
• Förlorar sin form/ hållfastighet vid vätning.  
• I vin fallet är det svårt att veta när det inte skall drickas mera, eftersom 

det aldrig tar slut! 
• Bra sätt att leverera en väska.   

 

 

 

Hur upplever du det är att plocka isär en Bag-in-box då den skall 
källsorteras?  

• Inga problem!  
• Oftast ganska enkelt.  
• Ibland besvärligt på grund av materialets tjocklek eller limning.  
• Ibland svårt att ta loss plasthandtaget.  
• Man får ta i en hel del.  
• Det borde vara remsor som underlättar öppnandet, sådana man drar 

upp.  
• Bökigt. Tror många fuskar med det. 
• Lite svårt  
• Enkelt nog, men handtaget är ofta krångligt vilket gör att den ofta åker 

i hushållssoporna istället.  
• Slänger jag allt på en gång  
• Helt ok.  
• Inte bra 
• Se ovan.  



 

BILAGA 4 Sid 8 

SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

• Hård kartong som kan vara svår att komprimera.  
• Krävs verktyg, den är ordentligt ihop limmad  
• Man måste ta i ordentligt  
• Svårt  
• Upplever den lätt att riva isär.  
• Helt ok  
• Kan vara bökigt, pappen är ganska hård.  

 

Har du några synpunkter materialmässigt?  

• Känns inte bra  
• Nej 
• Att det borde vara lättare ta isär den med remsor innan som man drar 

upp  
• Handtagen känns klena  
• Nej  
• Inte direkt, hållbarhet och hållfasthet är det viktigaste.  
• Det behöver inte nödvändigtvis vara en kartong som ytterförpackning, 

det finns flera olika substrat att använda.  
• Nej  
• Nej  
• Mycket plast. Någon typ av kartong ungefär som mjölkförpackning 

kanske skulle vara ett förslag ?  
• Bra med fyrkantiga som kan staplas.  
• Nej  
• Den skall vara miljövänlig för att gå att återvinna, man bör kunna elda 

upp plasten  
• Roligt med förpackningar som bara inte är fyrkantiga, Systembolaget 

har till exempel en handväska.  
• Om man vill källsortera kan det vara svårt att särskilja plast och 

kartong.  
• Kanske någon form av anvisning hur förpackningen skall öppnas.  
• Skulle funka lika bra med en variant i tera 1 liters förpackning.  
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SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Hur önskar du en framtida Bag-in-box skulle se ut?  

• Snyggare, mjukare form på ytterförpackningen.  
• Mer som ett liggande paket, det är för högt  
• Vore bra om man kunde bestämma själv om kranen skulle sitta 

traditions enligt eller på en kortsida. Då skulle man kunna lägga den ner 
vid användning  

• Vet inte 
• Smidigare  
• I plast, endast i plast. Återvunnet sådant, som till exempel i en tvålrefill  
• Utformad som en stor flaska.  
• Lite roliga former på kartongen.  
• Mer fyrkantig.  
• Inte så hög.  
• Olika volymer.  
• Endast kartong i förpackningen.  
• Tappen köper men en gång och den sparar man och återanvänder.  
• Lätt att ta isär.  
• Vet inte  
• Kanske mer som en påse med en påse i, man kanske inte behöver det 

hårda höljet  
• Roligare designer, kanske detaljer man kan fälla ut för att öka 

användningsområdena.  
• Extra ben på kartongen.  
• Utveckla plastmaterialet till miljövänligare material, återanvända 

tappkran.  
• Man kan köpa innerförpackningen och ha den designade modellen för 

ytterförpackningen hemma så slipper man så mycket spill.   
• Kartongen får inte bli trasig om den blir (eller blivit) blöt.  
• Informera på kartongen på ett bra sätt hur förpackningen skall förvaras 

efter den öppnats, liggande eller stående, i kyl eller framme. Varmt eller 
kallt.  

• Anpassad till de sätt som kunder använder för att transportera 
förpackningen separat (enstyck) eller i kartong med flera. I Asien 
(Indien) finns inte produkten det måste finnas ett oerhört stor 
utvecklingspotential för produkten i dessa länder.  

• Skulle vara lite mindre.  
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SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Har du några övriga synpunkter eller tips för mitt fortsatta arbete?  

• Användare vänlig och miljö vänlig  
• Tänk miljövänligt och utveckla designen på förpackningen och 

användningsområden (återanvända)  
• Jobba på att detta är en produkt för framtiden. Se Indien där den inte 

finns idag, det finns två stora vinindustrier och en medelklass på. 200-
300 miljoner människor som börjat att älska vin! Transporter är dyra, 
infrastruktur med. Vägar är dåliga många flaskor går sönder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

BILAGA 5 FUNKTIONSANALYS 

 
  

FUNKTIONSANALYS

FUNKTION, BESKRIVNING
HF/DF/N/Ö/O GRAD,175

INFORMATION

PRODUKT(A

Skydda, Innehåll HF

Innehålla, Vätska N

Förflytta Vätska N

Erbjuda, Hållbar,konstruktion N En,konstruktion,som,är,stabil

Erbjuda, Mervärde Ö 4 Erbjuda,mervärde,efter,bruk.

Dosera Vätska N

Erbjuda, Enkel,montering N För,effektiv,produktion

Erbjuda Handhavande N

Spegla Innehåll Ö 5 Motsvara,innehållets,kvalitet

Leverera Rätt,känsla Ö 5 Tilltalande,design

Erbjuda, Enkel,demontering N Lätt,att,ta,isär,vid,källsortering

Spegla Hållbar,konstruktion Ö

Erbjuda Mervärde Ö 4 För,längre,livslängd,och,mindre,skräp

Erbjuda, Tilltalande,design Ö 5

Möjliggöra, Miljövänligt,material K

Bestå,av, Hållbart,material K

Maximera Elimineringmöjligheten Ö 5 Enkel,demontage,vid,källsortering

Minimera Miljöpåverkan K Palloptimal

PRODUKT(B

Vara, Handtag HF

Erbjuda Ergonomiskt,hantering Ö

Underlätta, Hantering N Vid,så,väl,servering,som,vid,transprot

Tydliggöra, Grepp Ö 3

Uttrycka, Funktion,rätt,hanskande Ö 3 Tydligt,visa,hur,det,skall,brukas

Underlätta, Servering Ö 3 Om,det,behövs,kunna,användas,till,ändamålet

Möjliggöra Integrering,i,A Ö 4 Va,möjligt,att,integrera,med,förpackningen

Erbjuda, Ergonomiskt,handhavande K

Erbjuda, Ikke,toxikt,material K

PRODUKT(C

Överföra Innehåll HF Från,påse,till,brukare

Skydda Innehåll N Lufttät

Erbjuda, Ergonomisk,grepp Ö 5 Lättanvänd

Erbjuda, Dosering N

Möjliggöra Förslutning Ö 3 Vara,möjligt,att,sörsluta,tappktranen

Erbjuda Intagning,i,A Ö 3 Kunna,placeras,inuti,förpackningen,för,att,minimera,yta

Vara Tät N

Minimera, Spill Ö 4 Formen,på,påsen,är,sådan,att,iget,stannar,i,dess,hörn



 

BILAGA 6 KRAVSPECIFIKATION  

NR. CELL PRODUKT FUNKTION EGENSKAPER K/Ö VIKT ANTECKNINGAR

1 2.1 Vätskebehållare Medge3förvaring K
2 1.1 Yttre3grafik Erbjuda3applikation K
3 4.1 Dosera3vätska Medge3dosering K
4 1.1 Hållbart3materialval Medge3återvinning K
5 1.1 Konstruktion Medge3effektiv3produktion K
6 1.1 Konstruktion Medge3öppningsbar Ö 4 För3simpel3återvinning,3kontroll3av3vara
7 1.1 Upphängningsbar Erbjuda3upphängning3mot3vägg Ö 3 Möjlighet3skall3finnas3för3upphängning
8 1.1 Konstruktionsmått Erbjuda3inplacering3i3kyl K
9 4.3 Konstruktion Erbjuda3lätt3urtagning3av3inneförp. K
10 1.2,33.2 Passa3in3mot3pall Medge3optimal3inpassning3i3standardmått Ö 4 Bör3eftersträvas
11 5.2 Inneha3ett3mervärde Erbjuda3mervärde Ö 3 Återanvändning3av3produkten3i3ny3skepnad
12 1.1 Konstruktion Erbjuda3höjbar3konstruktion Ö 3 För3att3inte3behöva3ha3boxen3vid3kant
13 1.3,35.3 Konstruktion Möjligöra3enkel3montering/eliminering3 K Använda3få3limflikar
14 1.1,35.3 Konstruktion Simpel3konstruktion3för3mindre3sopor K
15 1.1 Konstruktion Erbjuda3ny3konstruktion Ö 3 Ny3spännande3konstruktion
16 1.1 Konstruktion Stabil3och3tålig3konstruktion K
17 1.1 Tilltalande3form Medge3bruk K
18 1.1,34.1,34.3 Hålla3tappkran Medge3stabil3placering K
19 1.1 Skydda3tappkran3före3bruk Medge3effektiv3skydd3 K
20 1.1,34.3 Öppning Erbjuda3öppning K
21 1.1,34.3 Återförslutningsbar Erbjuda3stängning Ö 3 Gömma3dispensern3i3förpackningen
22 1.1,33.3,34.3 Förflyttning Medge3stabil3förflytting K Med3enhandsgrapp
23 1.1,34.3 Integrering3 Medge3infällning3i3box Ö 4 3Inte3påverka3pallvolym
24 1.1,33.3,34.3 Hållfast3material Erbjuda3hållbar3hantering K
25 1.1,34.3 Handtag Erbjuda3ergonomiskt3grepp Ö 4 För3bekvämare3hantering
26 1.2,35.3 Hållbart3Materialval Medge3återvinning K
27 1.2 Ikke3toxiskt3material Erbjuda3giftfritt3material K
28 1.1,35.3 Demontage Erbjuda3enkel3demontering Ö 4 Enelt3att3skilja3från3övrig3konstruktion
29 1.1,34,3 Infästning3box3och3hantag Erbjuda3hållfast3infästning K
30 1.1 Möjlighet3för3infällning Erbjuda3infällning3i31 Ö 4 Bör3eftersträvas3Wminimal3yta3vid3transport
31 1.1 Integrera3i31 Möjligjöra3integration3i31 Ö 4 För3att3underlätta3vid3demontage
32 4.3 Dosera3vätska Medge3dosering K
33 1.1,33.3,34.3 Ergonomiskt3grepp Erbjuda3ergonomisk3hantering K
34 1.1,34.3 Simpel3infällning/utfällning Erbjuda3mobilisering3i3och3ur31 Ö 3 För3minimal3yta,3droppfrihet3och3hygien.
35 1.1,34.3 Förslutningsbar Erbjuda3förslutning Ö 4 För3att3minska3spill
36 1.2 Ikke3toxiskt3material Erbjuda3giftfritt3material K
37 1.2,35.3 Hållbart3materialval Medge33återvinning K
38 4.3 Upphängningsbar Medge3dosering K
39 3.3,34.3 Ergonomiskt3grepp Erbjuda3ergonomisk3hantering K
40 1.1,34.3 Lättöppnad Erbjudasimpel3öppning3 Ö 5 För3minimal3yta,3droppfrihet3och3hygien.
41 1.1,34,3 Förslutningsbar Erbjuda3förslutning Ö 6 För3att3minska3spill
42 1.2 Ikke3toxiskt3material Erbjuda3giftfritt3material K
43 1.1,35.3 Åtrvinningsbar Medge33simpel3återvinning K
44 1.1,35.3 Återvinningsbar Medge33simpel3återvinning K
45 3.3,34.3 Förflyttning Erbjuda3ergonomisk3hantering K
46 1.2 Hållbart3materialval Erbjudasimpel3öppning3 K
47 4.3 Användning Erbjuda3enkel3och3ergonomisk3användning K
48 1.2 Ikke3toxiskt3material Erbjuda3giftfritt3material K
49 1.2,35.3 Återvinningsbar Medge3simpel3källsortering K
50 1.1,34.3 Lättplacerad Erbjuda3ergonomisk3hantering K
51 1.1 Hållbart3materialval Erbjuda3simpel3öppning3 K
52 4.3 Användning Erbjuda3enkel3och3ergonomisk3användning K
53 1.2,32.2,32.3 Ikke3toxiskt3material Erbjuda3giftfritt3material K

A?F

B?F

C?F

C

A

A?C
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A?B



 

BILAGA 7  

IDÉGENERERING STUDENTER 

 

Diverse tankar och idéer under den öppna diskussionen. 

Placeringen av tappkranen gör att dosering är möjlig endast vid bordskanten 
eller liknade placering därför borde tappkranen få en annan placering. Det 
behövs då en annan funktion i samband med dosering för att få vätskan att 
komma ut.  

En slag pumpfunktion skulle vara bra så som tvålpumpsfunktionen, det viktiga 
är att inte det kommer in luft till vätskan. Det är då möjligt att har en tappkran 
på en högre nivå som gör att dosering kan se på andra platser.  

Kanske kunde man ha en inbyggd vägg som pressar ut innehållet.  

Eller en ballong som pumpas upp som i sin tur pressar ut vätskan.  

Det skulle då vara en pump på tappkranen så att man pumpar ut innehållet 
med handkraft eller någon form av tryckmekanism.  

En deltagare tycker att det vore spännande med en genomskinlig förpackning 
som plexiglas så man kan se innehållet.  

En annan vid mötet säger att då måste det var ett UV-skydd på förpackningen 
så att det inte innehållet exponeras för solljus. 

Ett annat koncept vore om man fyllde på sina flaskor eller förpackningar på 
egenhand på Systembolaget eller annan butik, detta alternativ skulle ge 
betydligt mindre miljöpåverkan då det blir mindre sopor mm.  

Konstruktionen på förpackningen kunde innehålla ben som gör att dagens 
lösning kommer högre upp och på så sätt gör det möjlig för dosering. 

Konstruktionen borde kunna hängas upp på väggen. 

Handtaget borde vara integrerat så att det inte tar extra plats och av samma 
material som resterande förpackning. 

 
  



 

BILAGA 8 Sid 1 

UTVECKLING AV IDÉER,  FREEFORM 

  



 

BILAGA 8 Sid 2 

UTVECKLING AV IDÉER,  FREEFORM 

 
  



 

BILAGA 8 Sid 3 

UTVECKLING AV IDÉER,  FREEFORM 

  



 

BILAGA 8 Sid 4 

UTVECKLING AV IDÉER,  FREEFORM 
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BILAGA 10 Sid 1 

KONSTRUKTIONSRITNING 

Förpackning 

  

BOTTEN

LOCK

LÅS

LIMFLIK

LIMFLIK

LIMFLIK

62 el. 80

200 el. 300

15

15

30

62 el. 80

5
5

35

38

30

20

20

20

8
3

20



 

BILAGA 10 Sid 2 

KONSTRUKTIONSRITNING 

 

Handtag 

 

 

Tappkran 

 

Limflik 35 38 4030

4530 99 el. 130 337

2835

10

30

Fixeringsplatta
För att hålla 

tappkranen på 
plats. Endast 

för denna 
prototyp.


