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SAMMANFATTNING 
 
 
Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt 
träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även 
produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material.  Syftet med undersökningen är att 
hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i 
det aktuella materialet. 
 
Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre 
än plast. Ska en långlivad produkt tillverkas, är plast ofta ett bättre materialval ur miljösynpunkt 
än kortlivade träfibermaterial, detta utifrån ett livscykelperspektiv av produkt och användning. 
Nya träfibermaterial som Durapulp, producerat av Södra, är mer lämpliga för produkter som 
behöver klara högre påfrestningar men under en kortare livstid, detta på grund av materialets 
inre nedbrytningsförmåga. 
 
Materialstudiens resultat exemplifieras genom att utveckla en produkt i materialet Durapulp. 
Produkten tas fram utifrån materialets egenskaper i syfte att hitta nya användningsområden 
och potentiella kunder för denna typ av material. Efter undersökningar och idégenereringar 
anses materialet vara lämpligt till skyddande förpackningar med mervärde.  
Mervärdet för att ta fram en förpackning i Durapulp är att egenskaperna i materialet gör det 
lämpligt att använda förpackningen även som skyddande fodral både under produktion, 
transport, distribution samt användning av det förpackade objektet. Detta förlänger livscykeln 
både för själva förpackningen samt dess innehållande objekt, och minskar därmed 
miljöpåverkan. Genom att använda Durapulp till en skyddande förpackning kan mervärde 
uppnås för flera aktörer som påverkar och påverkas av utformningen av en förpackning.  
Genom att använda en skyddande förpackning i materialet Durapulp kan dessutom den totala 
mängden emballage minskas vid transporter av produkter.  
 
En förpackning för goggles (extremsportsskyddsglasögon) får i detta projekt exemplifiera 
förpackningstänket med det nya materialet vilket även utmanar produktionstekniker för 
materialet Durapulp. Gogglesförpackningen inspirerats från andra typer av förpackningar, 
trender och marknader, men har anpassats efter företaget Pocs gogglesutbud och formspråk. 
 
Resultatet av exemplifierad produkt presenteras som en kombinerad gogglesförpackning och 
fodral med underlag för produktion, material, 2D-presentationsbilder, 3D-Cad, grafik, finish- 
och färgval, samt en utskriven 3D-modell. Här ingår även en presentation av troliga problem 
som kan uppstå inom produktion och förslag på lösningar för dessa.  
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ABSTRACT 
 
This report is the result of a master thesis in design and product development, mechanical 
engineering, and is made by two engineer students from Linköping institute of technology, 
implemented at Howl Design Studio and Frankly Development.  
 
This project involves an investigation of new environmentally safe materials, such as plastics, 
composites and wood fiber materials like paper pulp. After the investigation, one material is 
favored to be included in a product development process aimed to see the possibilities of new 
materials and find a new market suited for its properties.  
The overall purpose of the project is to find a newly industrialized environmentally safe 
material and develop a product in a wood fiber material, which can compete with the 
properties of a product in plastic. 
 
The study concludes that paper pulp materials are not always a more environmentally safe 
than plastics. If a product is to have a long life cycle, plastics are to recommend, whiles paper 
pulps are to recommend for short-life-cycle products. This referred to usage and lifetime 
expectancy of the product, and to the inner dilapidation of the material itself.  
Newer wood fiber materials such as Durapulp, is suitable for products which needs a high 
stress durability during usage but is expected to have a relatively short lifetime overall.  
 
The project resolves that Durapulp is highly suited for packaging, and particularly packaging of 
products that needs extra protecting during transport and between occasions of usage. A 
combined package and casing for goggles (extreme sports safety goggles) is therefore set to 
exemplary the development and investigation of proper production methods, this in 
collaboration with the company Södra and Poc. 
The project also focuses on added values, market, transport, user experiences, and customer 
information regarding packaging, but also production methods and tools. The result of the 
project is a combined goggle package and casing, presented with data regarding production 
techniques, methods and tools. Choices of materials, 2D-presentation images and 3D-Cad, 
graphics, finish, color and a printed 3D-model.   
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1 Introduktion 
 
Hur står sig träfibermaterial mot plast i förhållande till produktion- och designmöjligheter 
idag? För att svara på detta genomförs en materialstudie som övergår till ett utvecklingsarbete 
av en produkt, detta för att testa möjligheter och begränsningar med nya innovativa 
träfibermaterial. Förstudien ligger som bas för undersökning av olika material som finns på 
marknaden idag samt var utvecklingen av material är på väg. Här ligger fokus inom 
kategorierna polymerer, organiskt framställda polymerer, kompositer samt träfiberbaserade 
material. Även produktionstekniker samt miljöaspekter för dessa material undersöks. Efter 
material- och produktionsteknikstudie väljs ett material ut för att förädlas till en produkt. 
Förstudien mynnar ut i en kravspecifikation för en ny produkt med ett materials egenskaper i 
fokus. Studien övergår därefter till en produktutvecklingsprocess, vilket resulterar i ett 
nytänkande förpackningskoncept i träfiber med hög formfrihet. 

1.1 Bakgrund 

Företagsbakgrund 
Howl Design Studio, Stockholm, är ett väletablerat konsultbolag med fokus på produktdesign, 
designstrategier, interaktionsdesign, varumärkesprofilering, grafisk design och Start Up’s.  
Howls filosofi är att genom design göra skillnad och driva utvecklingen framåt för produkter 
och varumärken. Genom att skapa produkter med skandinavisk, användarcentrerad, 
okomplicerad design och ett tydligt användarändamål. Kategorin av produkter och projekt 
varierar men ligger ofta inom livsstilssegmentet.  
 
Frankly Development, Malmö, är ett relativt nystartat produktutvecklingsbolag med styrka i att 
erbjuda företag länken mellan idé till färdig produkt. Expertisen ligger i att vara en brygga 
mellan design och konstruktion, effektivisering, förbättring av kvalitet, minska tid till marknad 
samt att minimera risker.  
 
Gemensamt mål för Frankly och Howl är att genom detta samarbetsprojekt undersöka vilka 
möjligheter träfiberbaserat material har för att ersätta plast i en produkt och se vilka nya 
material som finns på marknaden samt var materialutvecklingen är på väg. Detta ska ske 
genom att ta fram en produkt där plast är ersatt med ett träfiberbaserat material. 
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Problembakgrund 
Problemet som projektarbetet ska lösa baseras på fyra delar.  
 
1. En uppåtgående trend är att människor är mer miljömedvetna och aktivt arbetar med detta 
genom mer medveten konsumtion vilket öppnar upp för nya möjligheter och nya marknader.  
 
2. Inom pappersmassaindustrin har efterfrågan på tidningspapper minskat i och med att allt 
fler medier övergår till digital form, vilket ger ett överskott av träfibermassa. Att finna nya 
användningsområden för pappersmassa är efterfrågat. 
 
3. Idag bedrivs materialutveckling utifrån tekniska möjligheter och inte på behovsbasis. Detta 
gör att material utan konkreta tillämpningsområden tas fram. Samtidigt söker producerande 
företag efter nya typer av material för att utveckla sina produkter. Detta gör att det finns ett 
glapp mellan material och behov. 
 
4. Idag finns det nyutvecklade organiska material som har egenskaper liknande de hos vissa 
plaster vilket öppnar för nya möjligheter för fibermaterial som tidigare inte funnits.  
 
Utifrån dessa fyra delar grundar sig uppgiften, att attrahera en ny marknad med en produkt 
som tas emot positivt från både konsumenter och tillverkare. Detta genom att ersätta ett icke 
nedbrytbart material i en produkt mot ett träfiberbaserat. 
 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget är att undersöka möjligheterna med nya träfiberbaserade material och se hur de 
står sig emot plast, samt vilka möjligheter och risker det innebär. Produkten som ska utvecklas 
ska vara anpassad till materialets egenskaper och motiveringen till detta uppdrag är 
nytänkande design och hållbarhet.  
 

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka möjligheter och begränsningar med nya träfiberbaserade material i 
produkter med krav. Både för att visa vad som idag är möjligt med nya material samt skapa en 
producerbar och säljbar produkt. Målet är att visa nya möjligheter med träfiberbaserade 
material och att ta fram en konkurrenskraftig produkt i det nya materialet.  
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1.4 Problem och möjligheter 

Problem som kan uppstå är att nya material inte är beprövade i högre grad inom produktion, 
och det kan vara svårt att hitta relevant information. Om relevant information kommer in sent i 
processen och kan det påverka studiens gång negativt. 
Möjligheter är att materialen som undersöks hittar nya användningsområden, och/eller att 
produkten som tas fram hittar nya målgrupper och marknader.  

1.5 Frågeställning 

Vilka möjligheter finns det idag: 
 
• För formfrihet hos träfiberbaserade material jämt emot plastmaterial?  
• För träfiberbaserade material jämt emot plast i förhållande till miljöegenskaper? 
• Produktionstekniker för träfiberbaserade material? 

Delfrågeställningar: 
 
• Vilka sorters produkter lämpar sig att tillverkas i materialet Durapulp? 
• Är det designmässigt försvarbart att byta ut plast mot träfibermaterial? 

1.6 Avgränsning 

Denna studie är endast ett designprojekt och således undersöks endast design och 
konstruktionen för en produkt. Detta betyder att marknadsföring, tillverkning och finansiering 
inte är i fokus i detta projekt, vilket normalt sett görs i en fullständig 
produktutvecklingsprocess. Projektet är avgränsat i materialstudien genom att endast fokusera 
på ”hårda” material, det vill säga. mjuka plaster, tyger med mera kommer inte att undersökas. 
Detta för att kunna fokusera på material lämpliga att använda vid konstruktion av en teknisk 
produkt. Det finns flera material som inte kommer tas upp i detta projekt, detta då många av 
materialegenskaper liknar varandra. Därför begränsas materialstudien till att endast presentera 
material som är aktuella för detta projekt. 

1.7 Introduktion för rapporten 

Studien bygger på en materialstudie där materialen klassisk plast, organisk plast, kompositer 
och träfiberbaserade material, inklusive papper undersöks för att se potentiella möjligheter 
och produktionsmetoder för framtida utvecklingar av produkter. Materialstudien mynnar ut i 
en produktutvecklingsprocess där ett av materialen valts ut för att förädlas till en produkt. I 
kapitlet Empiri presenteras arbetsgången från materialstudie till produktutvecklingsprocess. 
Då produktutvecklingsprocessen är av undersökande karaktär presenteras även delresultat 
samt vissa beslut för läsaren i empirin för att underlätta förståelse och ge en röd tråd genom 
rapporten. Alla resultat är sammanfattade och presenterade i kapitlet Resultat. Projektgruppen 
har av arbetet dragit vissa slutsatser vilka är beskrivna i kapitlet Slutsats. Till sist förs en 
diskussion kring arbetet samt uppkomna resultat. 
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2 Metod 
 

2.1 Projekt och handledare 

Projektet kontrolleras av en styrgrupp bestående av en handledare från Howl Design Studio, 
en handledare på Frankly Development, samt en handledare från Linköpings tekniska 
högskola. Projektgruppen sitter på Howl Design Studios kontor i Stockholm under projektets 
gång, där möten även hållits med handledare från Frankly. Där det finns möjlighet hålls möten 
via telekommunikation och mail. Styrgruppen kallas till beslutsmöten för diskussion, 
bestämmande angående projektets alternativa vägar, samt för feedback.  

2.2 Produktutvecklingsmetod 

Projektet är uppdelat i två delar. Den första delen består av planering, litteraturstudier och en 
förstudie. Den andra delen av projektet består av en produktutvecklingsprocess. 
Produktutvecklingsmetoden baseras på Ulrich-Eppingers Product design and development, 
(Karl T Ulrich 2008) där produktutvecklingen är indelad i 6 olika faser: Planering, 
Konceptutveckling, Systemdesign, Detaljkonstruktion, Testning och förfining, Produktion.  
 
För att passa detta projekt bättre är flertalet iterationer inlagda i modellen. Vissa delmoment 
har tagits bort då de är irrelevanta i detta projekt, medan andra lagts till. En modifiering av 
metoden är således gjord för att passa in i denna produktutveckling. En tydligare bild av detta 
projekt i sin helhet är således följande, (se Figur 1). 
 

 

Figur 1 - Projektschema 
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2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är att söka information genom sökningar i databaser, på internet, i 
publicerade artiklar samt böcker. Syftet med litteraturstudien är att samla in domänkunskap 
inom ett angivet område. (Prevent 2008) 

2.4 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerad intervju är en mindre formell intervjumetod som delvis är uppbyggd av 
förbestämda frågor och delvis öppna frågor. Frågornas inbördes ordning får flyta fritt med 
samtalsämnet och den som intervjuar kan fritt välja ordningen på frågorna och ställa 
följdfrågor. Frågorna kan ha både fasta svarsalternativ och mer fördjupande svar i form av 
diskussion. Syftet med att använda metoden semistrukturerad intervju är att intervjuaren både 
vill få direkta svar på frågor men samtidigt fördjupa sig inom ett kunskapsområde. (Prevent 
2008) 

2.5 Observation 

Observation är en användarstuderande metod som nyttjas för att objektivt införskaffa 
information om hur människor beter sig i specifika situationer. Observatören tittar på 
användaren och noterar hur den beter sig utan att själv interagera med systemet/situationen. 
Syftet är att förstå användaren i dess naturliga miljö och utifrån det kunna utnyttja data för att 
senare anpassa en interaktion med en produkt efter verkligt beteende från användaren. 
Observationer kan vara systematiska eller osystematiska. Vid osystematiska observationer finns 
inget specifikt eftersökt utan allt av intresse noteras. Detta ger en förståelse för en situation på 
ett övergripande plan, och är vanligt i ett tidigt stadie i en studie. Systematiska observationer 
utförs ofta i ett senare stadie i en undersökning och sker efter ett fastställt schema där 
observatören vet vilka händelser eller beteenden som kan ge relevant data. Direkt observation 
är då observatören är närvarande i systemet och själv upplever situationen. Notering kan ske 
genom checklista, skriftligt protokoll, lösa anteckningar eller videokamera. Denna typ av 
observation kan vara både kvalitativ och kvantitativ. (Prevent 2008) 

2.6 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används vid idégenerering, detta för att komma på nya idéer 
eller utarbeta förslag. Metoden genomförs oftast via work-shops eller seminarium och går ut 
på att generera så många idéer som möjligt för att lösa ett problem. Generellt används 
divergent tänkande med ohämmade idéer för att generera nya idéer. Vid brainstorming är inte 
kritik tillåtet, utan alla idéer och förslag skrivs ner för att sedan i efterhand revideras. (Prevent 
2008) 

2.7 Scenarios 

Scenarios är en metod med en berättelse eller illustration över hur en story med flera aktörer 
och karaktärer visar hur en service eller produkt används. Metoden är speciellt använd vid 
utveckling av produkter och tjänster. Metoden genomförs genom att ett eller flera scenarios 
upplevs och/eller skrivs ner för att följa hur en produkt eller tjänst används och interageras 
med utifrån ett användarperspektiv. Syftet med metoden är att påvisa och testa en produktidé 
inom ramen för dess användning. (IDEO 2012) 
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2.8 Mindmapping 

Mindmapping är en visuell minnesnoteringsmetod. Används genom att låta nyckelbegrepp 
förgrenas ut ifrån ett centralt huvudord. (NE 2013) 

2.9 Konkurrensanalys (Competitive Product Survey) 

Konkurrensanalys är en metod för att samla in, jämföra och utvärdera konkurrerande 
produkter. Detta används för att kartlägga en befintlig marknad, fastställa funktionskrav, 
standard och kvalitet. Resultatet kan bestå av bilder eller fysiska produkter och är lämpligt att 
använda i benchmarkingsyfte. (IDEO 2012) 

2.10 Fältstudie 

En fältstudie är en insamling av uppgifter i en avgränsad omgivning och situation. Detta 
genom att observera och inhämta information om sociala och avspeglande processer. 
(NE, Fältstudie 2013) 

2.11 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är en sammanfattning av tidigare insamlad teori och undersökningar, där 
det fastslås vad produkten ska uträtta och klara av. Med detta innefattas krav på ergonomi, 
funktion, kvalitet, estetik och produktion. Kravspecifikationen är ett levande dokument som 
kan kompletteras eller modifieras allt efter som produktutvecklingen sker. (Prevent 2008) 
En kompletterande metod till kravspecifikation är checklista, som är en kontrollista för 
kravspecifikationen. Denna används vid systematisk konceptutveckling för att granska att alla 
viktiga och avgörande moment för en kravspecifikation finns med. (Ulf Lideholm 1999) 

2.12 Verktyg 

Databasfiltrering 
Genom att direkt göra avgränsningar i databassökningar kring material har mängden data att 
bearbeta blivit översiktlig. Avgränsningar vid sökningar är att materialen ska vara 
förnyelsebara, återvinningsbara och nedbrytbara. Databas som används primärt i detta arbete 
är MTRL, vilket är en internetbaserad materialdatabas riktad åt formgivare. 

Handskisser 
Handskisser genomförs med papper och penna för att snabbt kommunicera idéer inom 
projektet samt utforska nya lösningar. 

Digitala skisser 
För att på ett mer exakt sätt utforska form och färg används programmet Adobe Illustrator för 
att göra vektorbaserade bilder i framförallt 2D. 

3D-modulering 
För att testa volymer och ta fram konstruktionsunderlag används 3D-moduleringsprogrammet  
Rhinoceros 5. För visualisering av slutkoncept används programmet Keyshot 3. 

2.13 Metoditeration 

Ovanstående metoder itereras i omgångar under hela arbetsprocessen för att driva arbetet 
framåt. Detta på grund av att det är en öppen och utforskande frågeställning utan ett utpekat 
mål, vilket kräver ett ifrågasättande efter varje taget beslut. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Materialstudie 

I materialstudien undersöks vilka material som finns tillgängliga idag inom polymerer, kompositer 
och träfiberbaserade material, samt hur de produceras. Detta för att kunna jämföra materialen och 
produktionsprocesserna mellan varandra för att se vilka nya material som är lämpliga att använda 

i en ny typ av produkt med specifika krav. 

3.1.1 Träfiberbaserade material 

Trä 
Trä kan delas in i två materialkategorier; naturligt trä eller bearbetade trämaterial. Till naturligt 
trä räknas rena träslag som ek, ask, björk med flera. Medan framställda trämaterial ofta är 
formade och tillverkade för att få fram specifika egenskaper. Till dessa tillhör exempelvis 
plywood, faner, MDF. (ASM International; 2012) 

Papper 
Papper är ett material som är uppbyggt av hopfiltade oordnade fibrer. I dagsläget är den 
vanligaste basen vedfibrer och cellulosa, men det har tidigare varit vanligt med fibrer av andra 
naturmaterial som hampa, textillump och halm. Benämning på grövre papper är papp, kartong 
eller wellpapp. Papper har förutom fibrer från ved och tillsats av cellulosa även kemiska 
tillsatsämnen som harts (lim) för att få en bättre kvalitet. Andra tillsatsämnen som används har i 
syfte att bland annat stöta bort vatten och förbättra tryckegenskaper för färg. Även 
tillsatsämnen som fyllnadsmedel av olika slag som krita eller porslinslera används för att 
minska genomskinlighet. Pappers egenskaper kan varieras beroende på sammansättning av 
fibrer och tillsatsämnen samt produktionsmetoder. Materialet i dess olika former är idag 
vanligt i sammanhang som skriv- och tryckmaterial, förpackningar, påsar, askar, kartonger, 
byggkonstruktion, filtpapp och tekniskt papper. (NE 2012) 
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Durapulp 
Durapulp är ett nytt träfiberkompositmaterial från det svenska skogsföretaget Södra. 
Materialet har funnits i produktion sedan år 2011, och består av cellulosafibrer och bioplasten 
PLA (Poly Lactid Acid). Materialet kommer i två utföranden; antingen som pulpmassa eller som 
ark. Pulpmassan blandas med vatten och sugs upp på ett styvt finmaskigt nät (mesh), som är 
format efter önskad form av vad som ska tillverkas, och kan sedan kan bearbetas på två sätt; 
antingen genom torkning eller genom uppvärmning under press. Vid torkning aktiveras inte 
plasten och materialet får då egenskaper liknande papper. Genom att värma materialet under 
press får materialet egenskaper som mer liknar plast d.v.s. det blir hårt och styvt. Arken 
bearbetas genom att läggas i värmepress och formas efter önskad geometri. Dock finns 
begränsningar vid dragning i materialet och arken kan inte krökas dubbelt (anta sfärisk form) 
utan överlappningar. För att aktivera plasten i Durapulp och få ut önskade egenskaper behöver 
materialet en temperatur på 170-190°C och ett tryck på 30-40 kg/cm2. Materialet blir då 
vattenavvisande, vilket innebär att det klarar av stänk och att torkas av med en fuktig trasa. 
De bearbetningsmetoder som idag finns för Durapulp är: 
 
• Våtformning (gjutning) 
• Torrformning (airlaid) 
• Arkkonvertering 
• Board 

 
Enligt Södra går materialet idag inte att formspruta, det är dock pågående projekt inom 
området.  
 
Durapulp bygger endast på förnyelsebara komponenter och är som aktiverat även helt 
nedbrytbart. Materialet kan då återvinnas genom antingen energiåtervinning eller 
kompostering. Inaktiverat material går, till skillnad från aktiverat, att dessutom återvinnas i 
befintligt system för pappersåtervinning. Faktorer som temperatur och fuktighet i komposten 
samt produktens form och tjocklek spelar in i tiden det tar för materialet att brytas ner. Södra 
har gjort tester som visat att det tar ca 100 dagar att bryta ner 90 % av materialet i en 
industrikompost.  (SÖDRA 2012) bekräftat av (Ståhle, Project Manager 2012) 
 
De tekniska egenskaperna för Durapulp är: Formgivningsegenskaper är: 

• Styvhet  
• Hårdhet 
• Flexibilitet  
• Låg vattenupptagningsförmåga  
• Hög dimensionsstabilitet  
• Hög vikstyrka  
• Hög rivstyrka  
• Porositet motsvarande traditionellt papper  
• God avvattningsförmåga vid papperstillverkning 

 

• Styvt och starkt 
• Stöttåligt 
• Taktilt 
• Bra färgbarhet 
• Bra konstruktionsmaterial 
• UV-beständigt 
• Formbart i 3D 
• Kortvarigt fukt- och vätabeständigt 
• Biologiskt nedbrytbart 
• Förnyelsebar källa 

(SÖDRA 2012) 
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Tidigare framtagna produkter i materialet Durapulp är stolen Parupu, lampan w101 designad av 
Claesson Koivisto Rune, samt galgen GreenHanger. Produkterna har tagits fram med olika typer 
av produktionstekniker; 
Stolen (Parupu chair); utgångsmaterial pulpmassa sugs fast på ett nät (suction molding), vilken 
sedan varmepressats.  
Lampan (Claesson Koivisto Rune w101); utgångsmaterial är ark i Durapulp som varmepressats. 
Galgen (GreenHanger); ark som varmpressas. (Se Figur 2 (SÖDRA 2012), (Jonsson 2012)) 
 
 

 
 
 

Tillsatsämnen i träfibermassa 
MFC – microfibrillerad cellulosa är en cellulosa hämtad från träfibrer (se Figur 3) och är en 
naturlig polymer som utvinns ur biprodukterna vid pappersmassatillverkning, för att sedan 
förädlas och återförenas med pappersmassan. Papper med tillsatt MFC brukar kallas för 
Nanopapper. (Ankerfors 2012) Papper får sin styrka av fibersammansättningen i materialet, och 
genom att tillsätta MFC uppnås en förstärkning mellan bindningarna i fibrerna vilket genererar 
starkare papper eller kartong. MFC är under 
forskningsstadiet för användning inom fler områden än i 
pappersmassa. Bland annat är det möjligt att tillverka MFC-
film (liknande cellofan) som visat sig vara starkare än 
papper. Det undersöks även om det är möjligt att använd 
MFC som barriär mot fett på papper, eller som förstärkning 
i ytbeläggningar. I kompositer har det visat sig att MFC i 
kombination med naturligt gummi kan ge en förstärkning i 
hårdhet, högre motståndskraft mot skär och nötning.  
(D.Klemm 2011)  

Efterhantering av träfiberbaserade material  
Träfibermaterial är biologiskt nedbrytbara av sig självt om de inte är behandlade för att motstå 
nedbrytning, eller är blandade med icke nedbrytbara material (komposit). Efterhanteringen av 
träfibermaterial kan variera där bland annat vanligt papper kan återgå i kretsloppet med 
pappersåtervinning och bli nytt papper. Andra typer kan gå till förbränning och 
energiåtervinning, eller malas ner till att användas i kompositer. (Träguiden 2013) 

3.1.2 Kompositer 

Komposit är ett material som är sammansatt av olika delmaterial med olika funktioner eller 
egenskaper, men som tillsammans bildar ett konstruktionsmaterial med en ny egenskap. (NE 
2012) 

Figur 2 - Bilder på produkter av materialet Durpulp; Parupu chair (Södra), Claesson Koivisto Rune w101 
(Södra), GreenHanger (Jonsson) 

Figur 3 - Bild på MFC 
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Armeringskompositer 
Material som kombineras med ett annat material i syfte att få högre styvhet, hållfasthet eller 
styrka. Exempelvis kan det vara ett armeringsjärn som tillsätts i betong, metaller som 
kombineras med fibrer av hög styvhet som karbider, nitrider eller oxider. Eller material som har 
högre värmetålighet blandas i ett annat material för att få bättre värmeegenskaper i 
slutprodukten. (NE 2012) 

Kompositkeramer 
Keramer är naturligt hårda och spröda material. Fiberbaserade ämnen tillsättas för att minska 
sprödheten i kerammatriskompositen. Vanligen används det i skär för metallbearbetning eller i 
maskinkomponenter som påfrestas av snabba och höga temperaturförändringar. (NE 2012) 

Plastkompositer 
Plast kan kombineras med en uppsjö av tillsatsämnen för att få specifika egenskaper. Bland 
annat kan glasfiber, aramidfiber eller kolfiber tillsättas för att få ett önskat kompositmaterial 
med ökad styrka och/eller styvhet. Fiberdiametern varierar mellan 0.01-0,03 mm medan 
längden på fibrerna har högre variation. Denna typ av förstärkning kan utföras på olika sätt:  
 
• Långa fibrer i textilformat (garn eller väv) 
• Staplade på varandra med fiberriktning åt ett och samma håll  
• Staplade på varandra med fiberriktning åt olika håll 
• Fibermattor med korta fibrer i slumpad ordning 

 
Beroende på mängden fibrer i plasten benämns kompositen olika, med en större mängd fibrer 
och mindre mängd plast (harts) kallas kompositen fiberkomposit, medan om mängden plast 
(harts) är större än fibermängden kallas kompositen armerad plast. 
(NE 2012) 

Nativa kompositer 
Naturliga kompositer förekommer i tillexempel ben och trä och har oftast olika egenskaper i 
olika riktningar.  
(NE 2012) 

3.1.3 Polymerer 

Polymerer är material uppbyggda av kedjeformiga molekyler. Dessa molekyler kan vara 
antingen syntetiska eller naturliga och binds ihop av repeterande kovalenta bindningar. 
Naturliga polymerer är till största del organiska med undantagen för elementärt kol i form av 
grafit och diamant samt vissa kiselpolymerer. Syntetiska polymerer är fabriksframställda och 
kan vara baserade på både kol eller biologiska ämnen. Beroende på polymerens kedjestruktur 
kan polymeren delas in i olika kategorier. (NE 2012) 
 
Termoplaster  
Termoplaster är uppbyggda av en eller flera polymerer som inte har tvärbundna 
kedjemolekyler. Detta gör att termoplast är plastiskt formbar vid uppvärmning. Plasten kan 
även omformas vid ny uppvärmning och är på det viset återvinningsbar. Vid tillverkning av 
termoplast kan tillsatsämnen ge materialet olika egenskaper. Majoriteten av all konstruktions- 
och bruksplast i världen är idag termoplast. Termoplaster kan delas upp i amorfa och 
delkristallina material. Amorfa termoplaster är i grunden transparenta och styva men även 
kemikaliekänsliga. Delkristallina termoplaster har både amorfa och delkristallina områden 
varpå de är opaka men ger ofta högre fysiska egenskaper i form av beständighet. Fördelar med 
delkristallina termoplaster jämfört med amorfa är att de ofta har bättre formbarhet, bättre gas- 
och fukttäthet, samt lätthet till att binda fibrer i smält tillstånd. Dock kan de krympa mer vid 
kylning efter bearbetning. (NE 2012) 
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Vanliga amorfa termoplaster är ABS, PVC, PLA, PS, PMMA och PC, medan vanliga delkristallina 
termoplaster är PE, PP, PA, PET, PTFE. (Plast- & kemiföretagen 2012) 
 
Härdplaster 
Härdplaster bildar under härdningen kemiskt tvärbundna polymerer. Detta gör att materialet 
inte mjuknar utan sönderdelas vid ytterligare uppvärmning. Materialet är hårt, sprött och kan 
inte lösas i lösningsmedel. Härdplaster är vanliga att kombinera med cellulosafibrer eller fibrer 
av glas, kol eller kevlar för att få en armering och således bildas en komposit. (se 3.1.2). 
Kompositerna blir då styva hållfasta, och sega över ett större temperaturintervall jämfört med 
endast härdplast. (NE 2012) 
Exempel på härdplaster är PF (även kallat bakelit), en mörk hård plast, förr flitigt använt för 
höljen och isolering som tillexempel stationära telefoner, kastrullhandtag och lamphållare. (NE 
2012) 
 
UF (ureaplast alternativt kallad karbamidplast), en hård, pigmenterad, värmetåligt och 
strömisolerande plast som går att pigmentera. Används idag i elkomponenter som 
strömbrytare och vägguttag, men även i toalettsitsar. Har över tid ersatt bakelit på grund av att 
den går att pigmentera. (NE 2012) UP (omättad esterplast), en form av harts som används vid 
framställning av härdade plaster. Används framförallt som grundmaterial till plast som armeras 
med glasfiber och tvåkomponentsspackel. (NE 2012) PUR (uretanplast), har god slitstyrka och 
är elektriskt isolerande samt hydrobeständig. Används bland annat för inkapsling, elektrisk 
isolering samt till modeller och prototyper. I expanderad form används det bland annat som 
isolering i kylskåp. (NE 2012) 
 
Elaster  
Elaster är typer av polymer med snabb och elastisk 
töjbarhet och som även snabbt återgår till sin 
ursprungsform efter påfrestning. Materialet delas in i 
gummi och termoelaster (se Figur 4). 
 
Gummi (elast) kommer ursprungligen från naturgummi 
som utvinns ur gummiträdet, men görs idag mestadels 
på syntetiskt vis. När gummi vulkas uppstår glesa 
tvärbindningar som är av samma sorts enkelbryggningar 
som i kedjemolekylerna. Gummits elasticitet beror av att 
segmenten i materialet är lättrörliga. (NE 2012) 
 
Termoelaster, är till skillnad från gummi tvärbundna av 
tätpackade kedjesegment. Dessa uppkommer vid 
avkylning efter bearbetning. Termoelaster består därför 
av både lättrörliga delar som i gummi och mer stela delar 
som i plast. (NE 2012) 

Bioplast  
Bioplast är en definition av plaster som antingen är biobaserade eller biologiskt nedbrytbara. 
Man skiljer på dessa då en biobaserad plast inte nödvändigtvis behöver vara biologiskt 
nedbrytbar, och biologiskt nedbrytbara plaster inte nödvändigtvis behöver vara av 
förnyelsebart material.  
 
En plast klassas som biologiskt nedbrytbar om den kan brytas ner av mikroorganismer där 
restprodukten blir ett nytt biomaterial, vatten, koldioxid och/eller metangas. Vad som anses 
vara komposterbart regleras av gemensamma bestämmelser från EU. Nedbrytbara plaster 
används framförallt inom medicin och inom jordbruk där plasten har till fördel att brytas ner 
inom rimlig tid för att till exempel frigöra medicin ur en kapsel, eller tillexempel som plastfilm 
över åkrar som sedan bryts ner utan att behövas tas bort.  

Figur 4 - Strukturskillnad mellan 
elast och termoelast 
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Biobaserad plast tillverkas av förnyelsebara material (biomaterial). Att plasten är biobaserad 
kan innebära att vanlig plast är framställd ur förnyelsebart material istället för fossilt, eller att 
helt nya plaster forskats fram ur biologiska råmaterial. Att påpeka ur ett miljöperspektiv är att 
energin som används vid framställningen av biobaserade material kan vara fossil vilket då ändå 
bidrar till koldioxidutsläpp. Tillverkning av biobaserad plast görs utifrån antingen biopolymerer 
eller biobaserade monomerer. Biopolymerer är naturliga polymerer som finns i stärkelse eller 
cellulosa, medan biobaserade monomerer framställas genom till exempel mikroorganismer 
och bildar plasterna PLA eller PHA. (Plast- & kemiföretagen 2010) 
 
Idag kan plast framställas av organiskt material istället för fossilt. Detta är dock en osäker 
utveckling då det kan vara etiskt oförsvarbart att använda åkermark till att framställa plast 
istället för mat. (Oliver Schmidt, materialbiblioteket). 

Efterhantering av använda plastmaterial 
Idag kan plast genom olika metoder antingen återvinnas, brytas ner eller förbrännas. Det svåra 
med att återvinna plaster är att det inte finns några standardplaster utan varje enskild produkt 
är anpassad efter produktens krav vilket gör att antalet olika plaster är stort, samt att idag är 
många plaster inte rena utan kan har olika fyllnadsmedel (kompositer) eller vara behandlade 
med kemikalier (till exempel flamskyddsmedel). Ofta är produkter även sammansatta av olika 
komponenter i olika material. Detta gör att sorteringen av plaster på återvinningscentralerna 
kan vara besvärlig. 
 
En separeringsmetod är att klippa sönder plaster/kompositer och lägga dem i stora bad. Då 
olika plaster har olika densitet bildas skikt och plasterna kan skilja sig åt. En annan metod är att 
maskinellt separera plaster genom sensorer som känner av ljusreflektion/absorption. Medan en 
tredje är att mala sönder plast till flingor och genom elektrostatisk teknik fånga upp och 
separera de olika plasterna då flingorna har olika egenskaper. (Återvinningscentralen 2007) Att 
påpeka är att metoderna under stark utveckling och det ekonomiska värdet i att återvinna blir 
högre med tiden då oljepriset stiger. Idag görs bland annat stora framsteg och forskning i 
Tyskland där separeringsmetoder och återvinningsmetoder av både kompositplaster och rena 
plaster. Steget efter separering är att återvinna, bryta ner eller förbränna materialet. Att bryta 
ner plast eller plastkompositer idag sker genom att tillsätta en aktivator som äter upp plasten. 
Värdefulla plaster smälts ner igen för att återgå in i produktionskedjan av nya plastprodukter 
eller blandas med fyllnadsmaterial för att bli kompositer, dessa är olika typer av termoplaster. 
De plaster som är för besvärliga att återvinna eller som inte lyckas separeras förbränns och 
används istället som energiåtervinning i förbränningsanläggningar. (Schmidt 2012) 
Härdplaster förtvinar vid högre temperaturer och kan inte smältas ner till ursprungsform, 
nedbrytning av härdplaster till ursprungsmaterial på kemisk väg är än så länge på 
forskningsstadium. (Plast- & Kemiföretagen 2002) 
 



 19 

3.2 Produktion- och bearbetningstekniker för träfiberbaserade material 

3.2.1 Våtformning 

Papper kan tillverkas industriellt med två olika maskiner, en planviralmaskin eller en 
rundviralmaskin. Båda maskinernas funktioner bygger på samma beståndsdelar. 
 
Mälden är det utgångsmaterial som används och är nermald pappersmassa i vatten och 
eventuella tillsatsämnen som färg, lim och fyllnadsmedel. Mälden tillförs i maskinens 
inloppslåda för att där bres ut i ett skikt som täcker maskinens bredd. Utloppshastigheten 
anpassas till virans hastighet för att åstadkomma ett jämnt lager. Viran, som i olika maskiner 
kan variera mellan en och två, är en ändlös duk vars uppgift är att avvattna massan. Fördelen 
med två viror är att avvattning kan ske både nedåt och uppåt samt möjlighet till förhöjda 
hastigheter. För att ta av arket från viran används en guskevals, vilket vanligtvis sker genom att 
arket sugs upp till en filt. Pappersbanan pressas sedan i ett pressparti av filtklädda valsar. 
Torrhalten kan ökas till ca 45 % i presspartiet. För att torka pappersbanan ytterligare används 
ett torkparti där pappersbanan leds över upphettade järncylindrar. Cylindrarna hettas upp med 
hjälp av ånga. Ibland innehåller torkpartiet olika behandlingsenheter där pappersbanan kan 
påföras olika lösningar genom att gå genom två roterande valsar. Där eventuell extra torkning 
krävs används ofta infravärme från antingen gas, eller elradiatorer. Tillslut förs pappret genom 
glätten som består av hårda polerade järnvalsar för att tillslut rullas upp på rullstolen (Se Figur 
5) (NE 2012) 

 
 

Figur 5 - Papperstillverkning i en planviralmaskin (NE 2012) 
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I en rundviralmaskin doppas en viraklädd cylinder i mälden och bildar ett ark på ytan av 
cylindern. Dessa var tidigare viktiga inom kartongindustrin men har börjat fasas ut på grund av 
deras begränsade hastighet. (NE 2012) 

Air-Laid 
Processen för att ta fram torrgjutna ickevävda pappersmaterial (se Figur 6) kan delas in i tre 
huvudsteg. 
 

Fiberdefibrillering 
Fiberdefibrilleringen där den kemiska pappersmassan som består av långfibrigt barrträ mals 
ner för att frigöra fibrerna från varandra. 
 

Nätformning  
Kan ske genom två olika processer: 
• Fibrerna skiktas över ett nät och hålls på plats av vakuum. 
• Fibrerna är i en roterande tunna med hål som låter dem spridas över nätet. 

 
Innan nästa steg pressas nätet mellan två valsar för att öka sammanhållningen. 
 
Nätförtätning  

Kan ske med ytterligare tre huvudmetoder 
• Latex sprayas på ena sidan och får torka i en ugn och sedan vänds nätet och proceduren 

upprepas. En ny teknik är även att använda sig av latexskum som är en renare och mindre 
krävande process. 

• Värme: Om ett syntetiskt bindemedel används kan nätet värmas i en ugn där fibrerna 
sammanfogas i varandra med hjälp av bindemedlet. Det kan sen valsas till rätt tjocklek. 

• Hydrogen: Genom att pressa nätet under värme och tryck kan fibrernas interna fuktighet 
avlägsnas varvid de binder till varandra. (NovaThin 2012) 

 
 

3.2.2 Gjutning 

Att göra gjutna pappersdetaljer möjliggör mer komplexa tredimensionella former. 
Gjutningsprocessen startar som i våtformningsprocessen med en mäld som består av vatten 
och cellulosafibrer. Beroende på vilket sorts gods och vilken metod som används ser processen 
olika ut. Gjutformar av metall med borrade dräneringshål och täckta av metallnät (mesh) är 
fästa på en roterande trumma. Formen doppas i mälden där vakuum suger fast den mot 
formens yta. Beroende på metod förs mälden som då är formad, vidare till torkprocessen (Se 
Figur 7). (EnviroPAK 2012)  
 
 

Figur 6 – Illustrativ beskrivning av Air-Laid-processen 
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Det finns enligt International Molded Fiber Association (IMFA) fyra klassifikationer på gjutna 
fibergods. 
• Tjockväggigt gods 

Använder endast en form och en godstjocklek på ca 5-10 mm. Ger en slätare och en 
skrovligare yta. Används idag för tunga icke ömtåliga objekt. Torkas i ugn. 

• Överföringsgjutning 
Två former används, en för formning och en för överföring till ugn. Godstjockleken är ca 3-
5 mm. Även här blir ena ytan slätare än den andra. 

• Värmeformning 
Värmeformning kallas även tunnväggigt gods. Godset torkas genom att pressas under 
högt tryck och värme i speciella verktyg. Godset har en tjocklek på ca 2-4 mm och 
resultatet får en högre densitet än de andra metoderna och får en yta liknande plast. 
Genom att torka godset i formen och inte i ugn är det möjligare att använda snävare 
släppningsvinklar. 

• Processat gods 
Den här kategorin innefattar alla applikationer där det krävs ytterligare behandling utöver 
att gjutas. Exempel kan vara het- eller efterpressning, färgning, tryck, reliefer, m.m. Het- 
och efterpressning kan användas för att ge samma egenskaper som värmeformning. 

(International Molded Fiber Association 2012) 

Figur 7 – Tillverkningsprocess för tredimensionellt papper 
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3.3 Produktion- och bearbetningstekniker för kompositer 

Tillverkningen av materialet sker oftast direkt vid formningsprocessen av produkten varpå 
tillverkning och bearbetning sker i samma process. Den stora svårigheten vid 
komposittillverkning är att föra samman de olika materialen samtidigt som de ska formas, 
varpå produktionstekniken är den begränsande faktorn för hur kompositer kan tillverkas och 
bearbetas. Även om det i teorin finns en oändlig mängd möjligheter för materialen och 
materialkombinationer. Ett annat problem kan vara att tillverkningen medför externa problem. 
Exempelvis är tillverkning av bland annat härdplaster (epoxiplast eller polyester) en stor 
miljöpåfrestning då många av komponenterna är eller ger ifrån sig lättflyktiga ämnen under 
produktion av materialet/produkten.  
(NE 2012) 

3.3.1 Handuppläggning 

En vanlig tillverkningsmetod av många produkter sker med handuppläggning. Detta innebär 
att en eller flera personer för hand lägger lager av fiberväv och impregnering av flytande plast 
(harts) på ett ensidigt formverktyg, som därefter härdas samman till fast form. Metoden är 
lämplig för enstyckstillverkning som tillexempel prototyper, eller kortare serier som tillexempel 
båtskrov. Fördelarna är låga fasta kostnader och flexibel tillverkning. Nackdelar är att metoden 
är långsam och påfrestande för miljö och hantverkaren. (NE 2012)  

3.3.2 Kompositlaminering 

En annan metod är att impregnera skikt av fibrer med harts med hjälp av handpåläggning, för 
att sedan stapla dem på varandra som lameller. Dessa förs sedan på ett verktyg som under rätt 
temperatur och tryck (alt vakuumtryck) låter lamellerna smälta samman och härdas. Materialet 
blir således ett kompositlaminat.  
(NE 2012) 

3.3.3 Fiberlindning 

Vid framställning av fiberkompositer är en vanlig metod att använda fiberlindning. Detta görs 
genom att ett fiberknippe impregneras med flytande plast för att sedan lindas upp på en form. 
Efter härdning tas formen bort och kvar är produkten. (NE 2012) 

3.3.4 Sprutning 

Sprutning sker genom att polyesterplast sprutas om vart annat med glasfiber på en yta där 
materialet byggs upp.  Fördel är att ytor som annars kan vara svåra att tillverka är lätta att 
bygga upp. Nackdelar är att en jämn godstjocklek är svår att uppnå. Samt att stora mängder 
material inte hamnar i materialet utan sprids i luften. (GAPTEC 2012) 

3.3.5 Injicering 

En torr fiberstruktur placeras i ett verktyg med en hon- och en hanform som återsluts med täta 
lister. Genom att med vakuum suga in flytande plast impregneras fibern mellan formarna. (NE 
2012) Fördelen att använda denna metod jämfört med sprutmetod är att mängden lättflyktiga 
ämnen som sprids utanför produkten minimeras, att miljö och arbetsförhållanden förbättras, 
materialåtgången minskar och att materialets tjocklek kan bestämmas noggrant.  Nackdelen är 
att både han- och honform behövs vilket gör det dyrare, samt mer tidskrävande till en början. 
(CONFIBRA 2012) 
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3.3.6 Smältning och härdning  

Produktion av material av metall- eller keramkompositer kan göras genom att låta 
metallsmälta rinna över en fibermassa, alt att kerampulver får impregnera en fiberduk, för att 
sedan hettas upp och kylas för att stelna och/eller härda.  
(NE 2012) 
 

3.4 Produktion och bearbetningstekniker för polymerer 

Vid produktion och bearbetning av polymerer skiljs metoderna för produktion av termoplaster, 
härdplaster och kompositer. 

3.4.1 Bearbetningsmetoder för Termoplast  

Termoplaster tillverkas genom att plastgranulat bearbetas under värme och tryck genom 
bearbetningsmetoderna formsprutning, formpressning, extrudering eller varmformning.  
 
Formsprutning 
Formsprutning (se Figur 8 - Formsprutning) är den vanligaste metoden och används för 
framtagning av produkter mellan 0,00002kg - 30kg. Metoden är bra vid höga krav på 
måttprecision på produkten, då metoden ger god kvalitet på ytdetaljer.  
Granulatet smälts och sprutas in i en kall form där det matas fram mot ett tryckförband genom 
en skruv. Mellan tryckförband och munstycket finns ett hålrum där formen på produkten 
utgörs. Stelning sker med hjälp av kylning genom kylslingor i formväggen. Efter stelning lossas 
skruvförbandet och plastdetaljen kan stötas ut. Processen upprepas genom att skruven vrids 
tillbaka samtidigt som ny smälta sprutas in. 

 
Extrudering och formblåsning 
Extrudering används för att forma profiler eller täcka exempelvis kablar. Smälta sprutas in i en 
behållare där en roterande skruv kontinuerligt matar fram massan mot munstycket. Genom att 
använda olika typer av matriser vid munstycket kan enkla eller komplicerade strängar, rör, 
plattor eller filmer tas fram. Även olika typer av flaskor kan tillverkas genom denna metod om 
ett formblåsningsverktyg kopplas till matrisen, (se Figur 9). 

 

Figur 8 - Formsprutning 

Figur 9 - Formblåsning 
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Varmformning (Vakuumformning) 
Varmformning (se Figur 10 - Varmformning) är en sammanfattande benämning på olika typer 
av tillverkningsmetoder av tunnväggiga behållare eller kupoler. Metoden består oftast av att 
en uppvärmd plastfilm eller plastskivmaterial vakuumsugs mot en honform, eller att en 
uppvärmd plastfilm/skiva sträcks över en hanform och sugs in av vakuum för att få önskad 
form. (NE 2012) 
 

 
Vanliga produkter som tillverkas på detta sätt är tillexempel takboxar, medicinförpackningar, 
höljen till elektronikenheter, kåpor till lastbilar/bilar med mera. Vanliga och lämpliga plaster 
använda inom denna teknik är PC, ABS, PS, PET, PVC och PMMA. (Plast- & kemiföretagen 2012) 
 

3.4.2 Bearbetningsmetoder för Härdplast 

Formpressning 
Formpressning (se Figur 11 - Formpressning), är den vanligaste metoden vid framtagning av 
produkter i härdplast (och gummi). Här görs en pressmassa av polymerer med formaldehyd, 
med tillsats av cellulosafiber och härdare, alternativa fyllningsmedel kan även tillkomma 
beroende på önskade egenskaper på slutprodukt. Massan placeras i en varm form som under 
tryck härdas. Liknande metoder har utvecklats för formsprutning. Vid tillverkning av 
härdplastlaminat används hartsimpregnerad glasfibermatta istället för pressmassa.  (NE 2012) 
 

 

Figur 10 - Varmformning 

Figur 11 - Formpressning 
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Rotationsgjutning 
Är en mindre känd plastbearbetningsmetod som till viss del är manuell. Vanlig vid framtagning 
av leksaker, tankar och behållare. Bearbetningen sker genom att plastgranulat fylls i en 
försluten form. Formen sluts och roteras tvåaxligt under värme där granulatet smälts till en 
jämn fördelning längs väggarna på formen. (se Figur 12 - Rotationsgjutning) Formen kyls 
sedan ner varpå smältan härdas. Formen öppnas och produkten stöts ut manuellt.  
Vanliga material är PVC, LLDPE och PP. Bra metod att använda vid tillverkning av stora 
produkter då metoden klarar upp till 20m3 stora objekt, och ändå genererar samma 
väggtjocklek och spänningsfria ytor. Typiska produkter gjorda med rotationsgjutning är 
vägkoner, kajaker, sandboxar, bojar.  (Plast- & kemiföretagen 2012)  
 

 
 

Figur 12 - Rotationsgjutning 
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3.5 Förpackningar 

Historiskt började förpackningar användas under 1800-talet när tekniken gjorde det möjligt för 
tillverkare att leverera sina produkter färdigförpackade till återförsäljare. I början var syftet med 
förpackningen att på ett effektivt sätt förflytta en vara från tillverkare till kund samt att 
presentera produkten på ett attraktivt vis. Idag är de flesta produkter och deras transportvägar 
betydligt mer komplicerade, men i det yttersta är förpackningens funktion den samma. 
I dag har förpackningen gått från att vara något passivt till att ha en betydligt aktivare roll vid 
försäljning av produkter. En förpackning ska återspegla de värden som produktens märke 
innebär för användaren, vilket i dag inte längre begränsar sig till grafik utan även återspeglas i 
förpackningens form. (Calver 2004) Detta visar sig exempelvis genom fenomen som unboxing, 
en relativt ny företeelse där olika uppackningsvideor sprids på internet. Konsumenter delar 
med sig av sin uppackningsupplevelse när de köpt en ny produkt. Det stora antalet filmer samt 
intresset för dessa är en tydlig indikation på hur förväntan påverkar användarupplevelsen. Det 
är vanligast för högteknologiska produkter men har spridit sig till andra områden inom 
konsumentprodukter. (Hvannberg och Lárusdóttir 2010) 

Utveckling av förpackningar beror på flera olika aktörer 
Ett företag marknadsför sig med hjälp av logotyper, text och uttryck vilket har kommit att bli 
en stor del inom utvecklingen av förpackningar, då det är ett effektivt verktyg för att tillföra 
upplevelsevärde till en produkt. Det är flera aktörer som ska tillgodoses vid utformningen av en 
förpackning (se Figur 13). Från återförsäljaren som behöver en förpackning som fungerar i 
lagersystem och butik till slutkunden som vill ha en hel produkt som är enkel att öppna och 
använda. Utvecklingen av förpackningar har historiskt sett skiftat från att vara mer 
produktorienterad till att bli mer användarorienterad i sin utformning. 
 

 
 
Kunder börjar även intressera sig för hur produkten med förpackning tar hänsyn till etiska, 
ekologiska och ekonomiska påverkningar vid tillverkning. Dessutom finns det många 
förutfattade meningar om hur en förpackning ska vara utvecklad och fungera för en viss typ av 
vara. (Kit L. Yam 2010) 
 

Figur 13 - Aktörskedja för förpackningar, aktörer som påverkar en förpacknings utformning 
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The Lockhart packaging matrix 
För att ta reda på hur relationer och vilka aktörer inom en förpackningskedja som är beroende 
av förpackningen finns ett verktyg som designers kan använda vid utveckling av nya 
förpackningar. Det är uppbyggt av tre huvudfunktioner som ska tillämpas i tre olika miljöer. 
Matrisen The Lockhart packaging matrix (se Figur 14) gör det möjligt att få en överblick av 
vilken problematik som måste lösas, även om det i verkligheten är betydligt mer sammanvävt. 
För bästa resultat ska förpackningen uppfylla de olika delarna utan att samtidigt göra någon av 
de andra lidande. (Kit L. Yam 2010)  
 

 Figur 14 - The Lockhart packaging matrix, tar upp aspekter att ha i åtanke vid utformning av en 
förpackning 
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Märkning på förpackningar 
Det finns olika metoder för att märka en förpackning. Nedanstående figur (se Figur 15) visar de 
vanligaste typerna av etiketter som används. Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att trycka 
direkt på materialet, där det beroende på material och användning finns flertalet tekniker att 
använda. (Kit L. Yam 2010) 

 

3.6 Södra 

Södra är ett svenskt skogsbolag med fokus på att utveckla och förädla skogsråvara.  
Företaget producerar pappersmassa, trävaror, biobränslen samt interiörträprodukter och har 
internationell marknad av kunder. Organisationen är uppdelad i fyra olika affärsområden med 
fokus på olika marknader. Södra Skog, Södra Timber, Södra Cell och Södra Interiör, där södra 
Cell har hand om pulpmassa. Södra Cell har i sin tur olika projektområden där pappersmassa, 
textilmassa och kompositer ligger i fokus. Här framforskas och produceras olika pulpmaterial, 
varav ett av de dem är Durapulp som sattes i produktion hösten 2011. (SÖDRA 2012) 
Materialet är så pass nytt att Södra nu letar användarområden och kunder för att få ut 
materialet på marknaden. (Ståhle, Project Manager 2012) 

Figur 15 - Olika typer av etiketter 
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3.7 Poc 

Poc är ett svenskt företag inriktat på skyddsutrustning för gravitations- och extremsporter som 
tillexempel skid- och snowboardåkning, fallskärmshoppning och liknande skärmutövande 
sporter, downhillåkning, cykling och mountainbike. Företaget utvecklar och tillverkar 
hårdvaror som kroppsskydd, hjälmar, goggles, handskar av olika modeller, tillsammans med 
förpackningar som dessa objekt fraktas i. Goggles är skyddande glasögon som används för att 
skydda ögon mot tillexempel snö, regn, vind, insekter, grus och lera vid utförande av olika 
extremsporter  
 
Poc har idag 17 olika modeller av goggles som var och en kommer i olika färger och 
utföranden på lins, ram (frame) och rem (strap) (se Figur 16). 
Ramen Iris finns i 7 av de 17 olika modellerna och är Pocs mest generiska modell.  
(POC 2011) 

 

 

Produktion och transport 
Poc har idag en ungefärlig produktion av 100 000 gogglesförpackningar per år. Dessa 
förpackningar produceras i tre utföranden. Två av dem har samma modell men kommer i två 
olika storlekar, medan en förpackningsmodell är av egen typ. Förpackningarna kostar idag att 
producera mellan 1US $ till över 5US $beroende på modell och önskat utförande. (Erik Lidén 
2013) Samtliga förpackningar och goggles tillverkas idag i Kina, och skeppas i container till 
olika knytpunkter i världen för vidare transport till återförsäljare. (Malmborg 2012) 

Formspråk 
Poc jobbar med färguttryck genom kontraster i kombination med mycket vitt.  Designen hålls 
renast möjligt där olika varianter av geometriska former är primära, och text undviks i största 
mån. Företaget har två symboler som påvisar att det är en Poc-produkt, dels en logotyp i form 
av ordet Poc, och dels en logotyp i form av symbol. Formmässigt hämtas inspireras till design i 
produkter ofta från logotypen, och då framförallt från rundningen på bokstaven ”O” i Poc. 
(Malmborg 2012) 

Figur 16 - Bild på gogglesmodell från Poc med ramen (frame) Iris som är Pocs 
mest generiska modell (POC 2011) 
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Viktigt vid förpackningsutveckling till goggles 
Information och önskemål från Poc  
 
• Efter produktion av goggles är ramen inte fullt härdad och kan dels färga förpackningen, 

och dels förstöras under transport om den kommer i kontakt med annat material. Detta 
beror på temperatur- och fuktförändringar som sker under skeppning, här är även linsens 
beläggning (coating) är känslig och kan förstöras.  

• Vid ompackning av produkter vill gärna lagerhanterare se produkten (varför det ofta är 
plastfönster på goggleskartonger), och minsta möjliga motstånd att behöva läsa etiketter 
och kodningar är därför av intresse. 

• Information om vilken lins det är på gogglesen behöver visas på förpackningen på ett 
enkelt och överskådligt sätt för att butikspersonal och användare snabbt ska kunna se. 
Dock behöver inte sådan info synas efter köp. 

• Poc är öppna för magnetlösningar på förpackningar 
• Förpackningen bör anpassas till standardmått i butikshyllor 
• Förpackningen bör fungera att hänga på krokar 
• Poc vill gärna att fokus ligger på butiker som de inte kan kontrollera utformning hos. 

(Malmborg 2012) 
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3.8 Mervärde 

Begreppet mervärde kan ses från olika vinklar. För en kund kan mervärde skapas antingen 
genom att addera något som i kundens medvetande känns positivt och värdefullt. Mervärde 
kan även skapas genom att förminska eller helt ta bort något som en kund upplever som 
negativt. Dock spelar priset in på hur en kund uppfattar en produkt och för att lyckas med ett 
meningsfullt mervärde ska kunden uppleva ett större värde än förväntat. ( (Barnes 2000) 
refererat i (Hiller och Musynska 2005)) 

3.9 Grafik och information 

Att ge information till användaren genom en produkt kan göras genom olika hierarkiska 
nivåer, och vid information på och om en förpackning kan följande prioriteringsnivåer vara 
lämpliga: 
 
1: Förmedling av vem som är avsändaren 
2: Förmedling av vilken produkt förpackningen innehåller 
3: Information till butiksanställda och kunder samt till ompackningsstationer  
4: Information som måste vara med men som inte nödvändigtvis måste vara i primärt synfält  
till exempel CE-märkning, miljömärkning med mera. 
 
Här anses nr 1 vara högst prioriterad medan nr 4 är lägst prioriterad. Prioriteringen kan utföras 
genom antingen variera textstorlek på olika prioriterad information, olika färgsättningar på 
text och bakgrund, mönster, ytfinish, var skarvar sätts, men även på vilka sidor om 
förpackningen information ges samt på vilken höjd. (Karlsson 2013) 
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4 Empiri 
 
Empirin är uppdelad i två delar, förstudie och produktutveckling. Först beskrivs förstudien, 
vilken avslutas med ett materialval, produktval och ett objektval. Dessa val går sedan in i en 
produktutvecklingsprocess för utveckling av en förpackning. (Se Figur 17). 
 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Materialstudie 

Materialstudien genomförs för att projektgruppen ska få en bred bild av vilka möjligheter och 
begränsningar som finns med nya typer av material som kan konkurrera med plaster. Detta 

inkluderar undersökning av befintliga material, se vart forskningen är på väg, titta på befintliga 
produktionsmetoder, samt titta på nya kombinationer av material och produktion. 

Syftet med materialstudien är att kartlägga vilka material som finns på marknaden idag och hur de 
kommer utvecklas inom den närmsta framtiden. I och med detta är det möjligt att förutspå vilka 

möjligheter och begränsningar som finns inom framtagning av nya former och produkter. 
Materialstudien mynnar ut i att välja ett miljövänligt träfiberbaserat material som har stor 

potential att konkurrera med plast. 
 
Materialstudien är fokuserad till materialtyperna polymerer, kompositer och träfibermaterial. 
Inkluderat i detta är produktionsmetoder samt återvinning av materialen, detta för att ta reda 
på vilka möjligheter och eventuella begränsningar som finns. Informationen inhämtas från 
vetenskapliga artiklar, databassökningar, kommersiella företagssidor samt studiebesök med 
semistrukturerade intervjuer på Materialbiblioteket (bibliotek med fysiska materialprover) och 
Innventia (FoU-företag inom massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och 
bioraffinaderi). Där möjlighet finns beställs materialprov, detta främst från Svenska 
leverantörer och då material bestående av träfibrer. 

Figur 17 - Beskrivning av hur projektet är genomfört och därmed hur empirikapitlet är indelat 
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Materialstudien genomförs i tre steg utifrån den teori som infinner sig under 
litteraturundersökning, studiebesök och filtrering med hjälp av materialdatabas.  
 

1. Undersökning av träfibermaterial (3.1.1) och bio-kompositer (3.1.2) hur de används 
idag, var utvecklingen är på väg, produktionsmetoder (0 och 3.3) samt hur materialen 
tas om hand vid End-Of-Life.  

2. Undersökning av vilka plaster som används idag (3.1.3), var de används, hur och i vilket 
syfte, hur de produceras (3.4), samt hur materialet tas om hand vid End-Of-Life.  

3. Val av intressanta träfiberbaserade material att gå vidare med till en 
produktutvecklingsprocess. Syftet i detta steg är att hitta ett spännande material, 
alternativt ett gammalt material som kan produceras på ett nytt sätt, som kan 
konkurrera med plast. 

Samtliga material som väljs ut i första omgången uppfyller kriterierna av att vara förnyelsebart, 
återvinningsbart samt nedbrytningsbart. Dessa material filtreras ut ur materialdatabasen MTRL 
(en industridatabas inriktad för designers som söker informativt material om material), för att 
sedan inspekteras på producerande företags hemsidor. Efter detta viktas materialen efter 
följande kriterier, (se Figur 18). 

 
 
 
Materialen viktas och totalt väljs fyra material ut efter bästa viktningsresultat för att gå vidare 
till ett beslutsmöte med styrelsegruppen. För att se bilder och information om de aktuella 
materialen som ingick i viktningstabellen se bilaga – viktningstabell i materialstudien. 
 
Projektgruppen sätter upp ett beslutsmöte och sammanför handledare och företagen Howl 
och Frankly för en diskussion. Under mötet presenteras de fyra högst viktade materialen samt 
fyra alternativa vägar för projektets nästa fas. En diskussion förs om för och nackdelar innan 
beslut tas. Underlag för vad som presenterades för styrgruppen finns att läsa i bilaga.  

Val av material 
Projektgruppen beslutar efter viktningen av materialen i samråd med styrgruppen, att gå 
vidare med att använda Durapulp som utgångsmaterial i att ta fram en produkt. Projektets 
nästa fas är således att se vad som är lämpligt att ta fram som produkt utifrån materialet 
Durapulps egenskaper. Helst ska produkten i Durapulp kunna konkurrera med en 
motsvarighet i plast. 

Figur 18 - Illustration över hur beslut togs för materialval 
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4.1.2 Idégenerering av produkt 

Som idégenereringsmetoder för att ta fram en produktidé i materialet Durapulp används 
brainstorming (2.6) i kombination av skisser, mindmapping (2.8) och diskussion. Efter sessionen 
utvärderas, justeras, kombineras och kategoriseras olika idéer för att sedan gå vidare till ett nytt 
utvecklingsskede. Dessa sessioner genomförs iterativt dels med Howl och Frankly, med bara 
projektgruppen, och dels med handledare från Linköpings universitet. Tillvägagångssättet 
under brainstormingarna är att utgå från materialets egenskaper (3.1.1) och sätta dem i ny 
kontext.  
 
Förutom materialegenskaperna eftersökts en faktor som involverar alla inblandade aktörer för 
en produkt. Aktörer (3.5) är i detta fall materialtillverkare, produkttillverkare, återförsäljare samt 
användare av produkten. Styrkor och behov hos dessa aktörer tas till hänsyn och vidare 
idégenerering genomförs, (se Figur 19 - Aktörskedjan). 

 
 

Figur 19 - Aktörskedjan 
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För att mer systematiskt undersöka lämpliga produkter kartläggs intressanta områden, se Figur 
20 - Produktområden. Inom dessa områden undersöks vilka möjligheter det finns att ta fram en 
produkt i materialet Durapulp. 
 

 
I en efterföljande iteration skissas, diskuteras och skrivs produktidéer kopplade till de olika 
områdena på stora ark (se Figur 21). 
  

Figur 20 - Produktområden 

Figur 21 - Skisser och mind-maps från produktidégenereringen 



 36 

Val av produkt 
Val av produkt baseras primärt på att användaren ska få en bra, miljövänlig produkt med ett 
mervärde (3.8). Diskussion om för- och nackdelar förs kring de olika produktidéerna och om 
vilken av idéerna som har störst potential ur ett användningsbehov. De olika idéerna berörde 
allt från möbler och sportartiklar till hifi-produkter. Därefter diskuteras och jämförs vilken av de 
olika idéerna som har störst potential och vinning hos övriga aktörer i en aktörskedja (se Figur 
22). Här framkommer att materialets egenskaper mer lämpar sig för att förpacka dessa typer av 
produkter, och produktidén med störst potential framkom under denna process följaktligen att 
vara en skyddande förpackning (3.5).  

En förpackning är en produkt som lämpar sig utifrån användarbehov, materialegenskaper hos 
Durapulp, samt aktörers styrkor och behov.  
 
Här beslutas om ett ytterligare övergripande mål för kommande arbete: Att minska den totala 
mängden material genom att ersätta en förpackning och ett fodral för ett objekt, med endast 
ett emballage. Fokus ligger på objekt som i dagsläget köps i en medföljande förpackning, men 
som kräver att användaren dessutom införskaffar någon form av fodral eller skydd för att 
kunna transportera objektet mellan användningstillfällen. 
 

Figur 22 - Illustrativ beskrivning av hur diskussion fördes kring idéen ”förpackning” utifrån dess för- och 
nackdelar genom aktörskedjan. 
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4.1.3 Idégenerering av objekt 

För att hitta ett objekt att göra en förpackning till, läggs fokus på objekt som behöver skyddas när 
de inte används, samt har ett behov av att transporteras av användaren utanför hemmet.  
 
Idégenereringen för att hitta lämpligt objekt att förpacka sker via brainstorming, skisser och 
mind-maps, och utgår från att användaren ska kunna nyttja förpackningen som ett skyddande 
fodral efter köp av objekt. Här används mind-maps, skisser och idéer från tidigare 
idégenerering (4.1.2) vilket itereras. Idégenereringen sker kring objekt som är ömtåliga för 
transport av användaren. Idéerna jämförs och diskuteras, där tre idéer som faller inom ramen 
för dessa kriterier tas fram. 
 
Tre lämpliga objekt att göra en kombinerad förpackning och fodral till, ringas in som goggles, 
dator och gitarr (Se Figur 23). 

Aktörskedja 
I ett nästa steg undersöks hur objekten goggles, dator och gitarr påfrestas för olika moment 
från tillverkare till slutanvändare. Detta genomförs med hjälp av teori och bild från Aktörskedja 
för förpackningar (3.5.) och med hjälp av ett fiktivt scenario (2.7) över hur objektet förflyttas och 
hanteras hos de olika aktörerna. Denna metod används för att lokalisera var objektet påverkas 
som mest och således var i kedjan förpackningens syfte är eller behöver vara som störst. 
Resultatet utrycks som ett fiktivt flödesschema för varje enskilt objekt och dess förpackning.  
 
De olika objektens förpackning klassificeras av projektgruppen därefter som aktiv eller passiv.  
Aktiv innebär att förpackningen interagerar tillsammans med objektet vid användning. Medan 
en passiv förpackning endast brukas mellan användningstillfällena av objektet. Detta görs för 
att enklare kunna skildra de olika förpackningarnas interaktion med en användare. 
 
De olika objektidéerna utvärderas med Howl och Frankly enligt vilken av de tre idéerna som 
har störst potential på marknaden, som skulle ha störst nytta ur ett användarperspektiv, som 
har störst potential att bli en reell produkt, tydligast potentiella inköpare och kunder samt 
vilken av de tre idéerna som har störst potential att bli en prototyp. Här tas även hänsyn till 
kontaktnät på Howl och Frankly samt deras erfarenhet.  
 
Objektet att göra förpackning till, väljs efter denna diskussion till goggles. 

Figur 23 - Tidiga skisser av utvalda objekt att göra en kombinerad förpackning och fodral till. 
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Vid detta möte diskuteras även att det valda objektet kan stå för en produktpresentation för 
Durapulp och uppvisande exempel för möjligheter inom förpackningstänk, där framtida 
resultat och lösningar kan appliceras inom andra objektområden. (Se Figur 24) 
 
 

 
 
 

Figur 24 - Beskrivning av hur val av en produkt att utveckla kan appliceras principmässigt på andra typer av 
emballage och skydd av objekt. 
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4.2 Förpackningsstudie 

 
För att ge projektgruppen en klarare bild av hur en förpackning används och upplevs, genomfördes 

en förpackningsstudie. Studien tittar på objektets marknad, analyserar hur förpackningar ser ut 
idag, hur objekt skyddas efter köp samt upplevelsen av att packa upp ett objekt första gången. 

 

4.2.1 Förpackningsanalys 

För att få en generell bild av hur förpackningar fungerar och tillverkas idag, genomförs en 
förpackningsanalys. Detta genom att objektivt analysera olika förpackningars fysiska form, 
funktion och känsla. Fokus läggs på 
förpackningens material, konstruktion 
samt mekaniska funktioner. Här noteras 
även hur grafik används och information 
ges till användaren (3.9), samt hur olika 
förpackningar löst generella problem som 
upphängning, stapling och 
materialoptimering. Analysen resulterar i 
att projektgruppen får en bättre och 
bredare bild av varför vissa förpackningar 
ser ut som de gör, vilka knep som finns att 
tillgå samt vad som kan anses vara en bra 
respektive sämre förpackning. 
Förpackningsanalysen sker på 
förpackningar för mediaspelare, två olika 
hörlurar samt en bärbar dator. 
(se Figur 25) Dessa förpackningar valdes ut 
på grund av deras olika materialval samt 
konstruktioner. 
 
 
 
 

Figur 25 - Bild från förpackningsanalysen 
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4.2.2 Upplevelseanalys 

För att undersöka användarupplevelsen vid uppackning av ett nytt objekt analysers 
videofilmer från forum på Internet där användare delar med sig av sina tankar och upplevelser 
kring uppackning (unboxing 3.5). Projektgruppen genomför sedan egna uppackningar för att 
undersöka känslan av de material som ingår, hur en förpackning upplevs, men framförallt hur 
objektet upplevs med hjälp av förpackningen. Detta för att lokalisera vad som skapar en positiv 
respektive negativ känsla av förpackningen och vad användare får för intryck av produkten. För 
de valda objekten goggles och dator genomförs två analyser per objekt där olika 
förpackningskvalitéer används, jämförs och analyseras. De två olika typerna som väljs ut 
kategoriseras som antingen budget eller exklusiv. Analyserna görs delvis med 
uppackningsfilmer och delvis av projektgruppen själva. Även en analys av en gitarr och ett par 
hörlurar undersöks för att få en bredare granskning. Resultatet sammanfattas sedan efter 
mätbara kriterier för att inbördes kunna jämföras.  

4.2.3 Marknadsanalys 

Hur goggles framhävs och säljs i fysiska butiker och internetbutiker 
För att ta reda på vilka förpackningar och fodral till goggles som finns idag samt hur de säljs, 
besöks kommersiella hemsidor från företag och butiker som tillhandahåller goggles.  
Därefter genomförs en fältstudie (2.10) i fysiska butiker för att direkt observera (2.5) objekt och 
dess förpackningar, samt hur de framhävs i butiksmiljö. Semistrukturerade intervjuer (2.4) 
genomförs med butikspersonal för att få en inblick i vad som är bra och vilka eventuella 
problem som finns med dagens förpackningar, samt ta reda på hur de ur ett säljperspektiv 
fungerar idag. Analysen resulteras med bildkollage och foton från butiksmiljöer, samt 
anteckningar om krav och önskemål som framkom genom intervjuer med butiksanställda.  

Befintliga förpackningar och fodral  
En mer specificerad undersökning av vilka fodral och förpackningar som finns för goggles 
genomförs genom en internetundersökning. Resultatet sammanställs till ett kollage och 
används som konkurrensanalys (2.9) i benchmarkingsyfte. 

4.2.4 Kravspecifikation 

Stöd tas ur Lockhart Packaging matrix (3.5), för att sammanställa resultat av 
förpackningsanalys, användaranalys och marknadsanalys till en kravspecifikation (2.11). 
Kravspecifikationen tas fram för objektet goggles i förhållande till dess förpackning, och 
projektgruppen strävar efter att endast ha mätbara krav, alternativt krav med möjlighet att 
svara ja eller nej på frågan om det är uppfyllt. Krav som beror på personlig preferens lämnas 
som önskvärda. Kravspecifikationen fungerar här även som en indikator på vad som ytterligare 
bör undersökas för att fortskrida i projektet, och kontrolleras mot checklistan (2.11) för att fyllas 
på där relevanta krav saknas. Dokumentet ses som levande, och fortskrider med påfyllning av 
krav längs hela förpackningens produktutveckling. 
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4.2.5 Intressenter 

Förutom Södra som är tillverkare av materialet Durapulp söks ett företag som producerar 
goggles, och som skulle vara intresserade för en ny typ av skyddande förpackning med 
mervärde. För att ta reda på potentiella kunder till en gogglesförpackning används Howl och 
Franklys kontaktnät och tidigare erfarenheter. Företaget Poc (3.6) är en stor aktör på 
marknaden av skyddande sportutrustning inom gravitationssporter, och är tidigare kunder till 
Howl. Poc kontaktas och visar intresse för projektet. I och med detta ansluts även Poc till 
aktörskedjan (4.1.2) som producent för utveckling av gogglesförpackning i detta projekt (Se 
Figur 26). Projektets produkt (förpackningen) ska därmed hjälpa Poc att förädla sin produkt 
(goggles) till sin befintliga målgrupp. Således ansluts Poc till aktörskedjan, vilket även innebär 
att sportbutiker knyts som återförsäljare och intressenter. 

 

4.3 Förpackningsutveckling 

4.3.1 Konceptgenerering av gogglesförpackning 

Flera koncept av gogglesförpackning skapas i en iterativ process där verktyg som handskisser 
och digitala skisser används för att utforska funktion och form. Metoder som används är 
brainstorming (2.6) i kombination med diskussion samt återblickar till kravspecifikation, 
användaranalys, förpackningsanalys samt marknadsanalys för att lösa de problem som 
uppkommer. Likartade koncept sammanfogas och utvecklas mer i detalj i flera iterationer.  
Arbetet koncentreras till fyra olika principkoncept som sammanfattas med förklarande text och 
bild inför presentation. Dessa fyra principkoncept blir döpta till ”1. Pillret”, 2. Pluggen” ”3. 
Bossen”, och ”4. Remmen” (se Figur 27 - De fyra principkoncepten).  

Figur 26 - Aktörskedjan för utveckling av en gogglesförpackning 

Figur 27 - De fyra principkoncepten 
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4.3.2 Konceptval  

De framtagna principkoncepten Pillret, Remmen, Bossen och Pluggen presenteras för Poc och 
en diskussion om dess för- och nackdelar förs. Poc upplever att två av de fyra koncepten är mer 
spännande. Här påpekas att ett av koncepten ”Remmen” skulle kunna implementeras relativt 
enkelt i produktion, och passa bra till företagets image. Medan konceptet ”Pillret” var av mer 
spännande karaktär, nyskapande och skulle vara mer intressant att utveckla. Feedback, kritik 
och ny information från Poc implementeras i kravspecifikationen och synpunkter samt åsikter 
tas vidare till handledare på Howl. Beslut tas att konceptet ”Pillret” ska drivas vidare i projektet 
då det är intressantare att tänja på gränserna och göra något nyskapande jämte mot något 
enkelt och direkt implementerbart.  

4.3.3 Vidareutveckling och utförande 

Inför vidareutveckling av Pillret delas projektet upp i två parallella delar. En där fokus ligger på 
produktionstekniska egenskaper som verktygsmakning och process, medan den andra fokuserar 

på vidareutveckling av form, grafik och färg tillsammans med måttbestämmelser av själva 
förpackningen. 

Produktionstekniska egenskaper 
Då Pillret är bestämt att tas fram i detta projekt startas en eftersökning på hur den ska 
produceras. Teori om hur Durapulp (3.1.1) samt produktionsmetoder för papper samt plast kan 
implementeras undersöks. Här kontaktas Södra (Ståhle, Project Manager 2012) och 
verktygsmakare för gjutformar (Mejk 2013) för konsultation, samt diskussion och 
idégenerering med Frankly. Enkla 2D-ritningar och princip3D-skisser skickas med som 
underlag (se Figur 28) tillsammans med textad förklaring av produkt och princip. Vid kontakt 
med verktygsmakare skickas två olika förslag på gjutningsmetod för utvärdering, den ena med 
solida verktyg, den andra med kollapsande verktyg. Diskussionen behandlar olika teoretiska 
produktionsmetoder, vilka problem som kan uppstå, vad som är troligt genomförbart samt 
tidigare vedertagna produktionstekniker.  

 
 Figur 28 - Första digitala skiss som skickades iväg för konsultation 
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Design och form 
Utifrån skisser och tidigare digitalt underlag, ritas 
Pillret upp i 3D. För att få fram exakta mått 
lämpliga till förpackningen används en 3D-modell 
av Pocs befintliga ram-modell Iris (se Figur 29) som 
är Pocs mest generiska gogglesmodell. 
Irismodellen har samma typ av ram men kommer i 
olika utföranden. Det vill säga olika linser, färger 
och remmar (straps). (3.7) 
Utifrån 3D-skelettet, testas olika snabbskisser av 
höjdmått och skarvlinjer på förpackningen (se 
Figur 30). Skarvlinjen avser var förpackningen ska 
kunna öppnas och användaren ska presenteras 
för gogglesen. Fäste mellan lock och botten är 
tänkt att ske med friktion vid kragen. Figur 30 – Form, skarvlinje och krage 
 
Var skarvlinjen ska placeras är beroende av dels estetik och användarvänlighet, men även av 
vad som är produktionsmässigt genomförbart med varmformning (3.2.2) av dubbelkrökta ytor. 
Här är problematiken att få jämt tryck och värmefördelning, samt släppvinklar, något som 
diskuteras med både Södra, Frankly och verktygsmakare för gjutverktyg, och som direkt 
påverkar designen. Var skarvlinjen placeras påverkar även hur objektet presenteras för en 
användare vid öppning, både hur objektet upplevs samt att den inte ramlar ur förpackningen, 
och att förpackningen upplevs som anpassad för objektet.  
Diskussion förs om det är möjligt att göra förpackningen tvådelad direkt, med endast topp och 
botten, eller om ytterligare en delning (snitt) bör göras under produktion för att sedan i 
efterhand limmas ihop. Här diskuteras även vilka verktyg som skulle krävas för att få önskad 
design. Kragens mått och utformning anpassas för att få både god greppyta för friktion, men 
även att skapa rätt känsla och ljud för en användare då den öppnas. 

Figur 29 - 3D-skelett av Pocs befintliga ram Iris 

Krage 

Figur 30 – Form, skarvlinje och krage 
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Grafik 
Information som ska finnas med på förpackningen hämtas från kravspecifikationen (4.2.4), 
jämförs med Pocs tidigare förpackningar för att hitta balanserad relevans, samt rangordnas 
med hjälp av teori om informationsnivåer (se 3.9) och prioriteras utifrån ett 
användarperspektiv. För att tillämpa var informationen ska sitta på förpackningen används 
även kunskap hämtad från genomförda förpackningsstudier (4.2). Beslut tas att avsändare 
(Poc) och vad förpackningen innehåller (goggles) förmedlas på förpackningens högsta nivå, 
det vill säga vid första anblick på förpackningen. Sekundär information så som modell, linstyp, 
samt övrig info samlas ihop och prioriteras i nivåer internt och kan förekomma mer dolt.  
Sekundär information som inte är aktuell för en användare efter köp, placeras på ett 
klistermärke på förpackningens baksida, vilken kan tas bort då förpackningen används som 
fodral.  Olika förslag ritas upp digitalt och skrivs ut för granskning i en iterativ process. Detta 
tills information, layout, font och färger blir korrekt (se bilaga – grafiska förslag för 
informationslapp). De tre mest snarlika klistermärkesalternativ som var mest framstående och 
väljs ut som kandidater till förpackningen och skickas till Poc för vidare granskning. Figur 31 - 
De tre främsta grafiska förslagen på informationsetikett 
 

 
 

Figur 31 - De tre främsta grafiska förslagen på informationsetikett 
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För att hitta hur informationen ska fästas på förpackningen testas materialprover av 
självhäftande folier och papper vilka jämförs för att hitta rätt finish, färg och glans (se Figur 32). 
 

Övriga komponenter 
För att öka mervärde av förpackningen för samtliga aktörer krävs en fästanordning som 
sammanhåller lock och botten förutom friktion i kragen. Olika alternativ av fästanordningar 
diskuteras, och skissas digitalt se Figur 33. Förutom att hålla samman lock och botten är syftet 
att det ska kunna användas som upphängningsfunktion i butik samt av användare. Här nyttjas 
materialprover av olika typer av remmar och rep för att underlätta arbetsprocessen. Tanken är 
att den även kan användas i informationssyfte för förmedling av om vad som finns i 
förpackningen samt förmedla avsändaren. För att visa vem som är avsändare (3.9) och visa 
information om vad det är för produkt i förpackningen, diskuteras och 2D-skissas olika 
alternativa möjligheter för att visa detta.  

 

Figur 32 - Foto av använt materialprov från UPM Raflatac med självhäftande pappersfolier. 

Figur 33 - Grafiska idéer och lösningar 
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Färgsättning 
Färgsättning av förpackningen och dess tillbehör inspireras av Pocs sortiment av goggles för 
2014, samt används för att hålla samman förpackningens uttryck, enkelhet och förmedling av 
information. 

Mockup 
En enklare mockup byggs för att ge känsla av storlek, var skärningslinjer ska ligga, 
reliefposition, avsändare och hur förpackningen ligger i handen. Mockuppen svarvas ut i 
materialet polyuretanskum, vilken sedan spraymålas och tejpas (se Figur 34). 
 
 

 

4.3.4 Benchmarking 

Benchmarking används på olika sätt i detta projekt. Dels iterativt under idégenereringar för att 
uppnå relevant standard under utveckling av förpackning, med konkurrensanalys (2.9), 
fältstudie (2.10), samt förpackningsstudie (4.2). Men även för att utvärdera slutprodukten mot 
de krav som ställts på förpackningen. Här väljs benchmarking mot krav ställda från Poc. För att 
jämföra hur Pillret står sig ekonomiskt mot tidigare förpackningssortiment hos Poc väljs att 
göra en övergripande kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen berör dock endast materialkostnader 
samt verktygskostnader med produktion i Sverige, och tar inte hänsyn till transportkostnader, 
driftskostnader eller arbetskostnader då dessa priser kan variera stort beroende på geografiskt 
läge. Beräkningarna baseras på 100 000st förpackningar per år, utifrån uppgifter från Södra 
(Ståhle, Project Manager 2012), Poc, Mejk (Mejk 2013), samt från en materialleverantör av 
Jaquard-remmar (Qingdao Hui Li Yuan Webbing Co., Ltd. 2013). 
 
Beräkningar görs utifrån amerikansk dollarkurs 1USD = 6,4SEK. 

Figur 34 - Bild på mockup av pillet 
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5 Resultat 
5.1 Resultat av förstudie 

5.1.1 Resultat av materialstudie  

I materialstudien har det visat sig att både tillverkningsmetoder och återvinningsmetoder för 
plast, kompositer och pappersmaterial är under snabb utveckling. Detta har lett fram till att 
följande slutsatser och resultat har dragits av projektgruppen. 
 
Träfiber 

o En träfiberkomposit kan få egenskaper som liknar plast eller papper. Detta beror 
främst på andelen plast som används i förhållande till träfiber. Träfiber kan användas 
för att ge en plast högre styrka, på samma sätt som glasfibrer. Träfibermaterial 
används även som utfyllnadsmaterial i plast. I ett pappersmaterial kan plast användas 
för att ge en starkare sammanhållning mellan träfibrerna. Det är främst andelarna 
samt produktionsmetoden som är avgörande för vilka egenskaper material får.  

o Generellt för träfibermaterial är att de är hydrofila (växelverkar attraktivt med vatten), 
vilket leder till att de över tid bryts ner när de kommer i kontakt med fukt och väta. 
Beroende på behandling av materialet är denna benägenhet olika. Det positiva är att 
en kortlivad produkt enkelt förmultnar om den hamnar i naturen samtidigt som det 
är svårt att göra mer beständiga produkter. Idag används träfibermaterial i bestående 
produkter främst där de inte påverkas nämnbart av fukt. 

Plast 
o Idag finns det två kategorier inom bioplast. Antingen härstammar plasten från en 

förnyelsebar källa och kan då antingen vara nedbrytbar eller ej. En plast som 
härstammar från fossila källor kan också klassas som bioplast om den är nedbrytbar. 

o Majoriteten av alla plastprodukter idag tillverkas i termoplast vilka kan återvinnas 
genom omsmältning, eller användas till energiåtervinning. De flesta plaster är möjliga 
att få nedbrytbara genom att tillsätta en aktivator. 

o De enda plaster som i dagsläget inte går att återvinna är härdplaster, dock kan dessa 
malas ner och användas i kompositmaterial vilket då förlänger tid innan End-Of-Life.  

o Forskning sker med att på kemisk väg försöka bryta ner härdplaster till grundmaterial 
för att på det viset kunna återvinna materialet. Forskning sker även på bioplaster och 
förstärkningsmaterial (t.ex. MFC).  

Ur materialstudien tillsammans med produktionsmetoder uppfattar projektgruppen att 
materialen som undersöks i denna studie ofta var klassiska material som hittat nya 
produktionstekniker, alternativt kombineras med nya typer av material. Detta visar sig 
exempelvis genom att nya och effektiviserade utvinningsmetoder för att framställa MFC (3.1.1– 
Tillsatsämnen i träfibermassa) genererar att nya typer av papper kan tas fram, vilket driver 
tekniken för ett gammalt material framåt genom nya produktionsmetoder. Detta visar sig även 
genom Durapulp (3.1.1– Durapulp), där vanlig pappersmassa mixas med bio-plast och således 
kan gjutas (3.2.3) och varmpressas (3.4.2 eller varmformas (3.4.1) vilket ger helt nya egenskaper 
genom kombination av två material och gamla beprövade produktionstekniker för andra typer 
av material.  
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Efter materialstudien ansågs att fyra material mer intressanta för en produktutveckling. De fyra 
materialen som viktades högst som potentiella material att konkurrera med plast i en 
konsumentprodukt, och som även uppfyller kriterierna förnyelsebart, återvinningsbart samt 
nedbrytningsbart och gick vidare för diskussion var:  
 
 
(1) 3D-lamminat Reholz, (2) Somnic woven Paper, (3) Durapulp, (4) FibreForm (se Figur 35) 

           1                   2          3            4 
 

Resultatet baseras på de ovannämnda kriterierna samt estetik, producerbarhet, fysiska 
egenskaper, taktilitet och nyhetsvärde. (se bilaga viktningstabell i materialstudien) 

Resultat av materialval 
Efter diskussion om för och nackdelar, olika framtidsscenarion, nyhetsvärde och nya potentiella 
marknader valdes Durapulp att arbeta vidare med som utgångsmaterial. Beslutet grundades på 
att materialet anses vara en god kandidat till att ersätta plast på grund av dess möjligheter till 
varierande form, produktionsmöjligheter, skyddande egenskaper samt miljöaspekter. 
Materialet ska sättas i en ny kontext utanför tidigare utforskade områden för att se om det är 
möjligt att framhäva materialets egenskaper och pusha för nya produktområden.  

5.1.2 Resultat av idégenerering  

Produktval 
Produkt att utveckla i Durapulp väljs till en skyddande förpackning med mervärde.  
Idégenereringen av produkt att utveckla, baserades på materialet Durapulps egenskaper, samt 
hur de egenskaperna skulle kunna gynna samtliga aktörer framförallt användaren av 
produkten. Här söktes en förpackningstyp som idag görs helt eller delvis i någon form av plast, 
men som skulle vara lämpligt att tillverka i Durapulp. Detta resulterade i att titta närmre på tre 
skyddande förpackningsidéer. Där målet är att minska totala mängden material, inklusive plast 
och skyddsmaterial, genom att ersätta en förpackning och ett skyddande fodral för ett objekt, 
med endast ett emballage.   

Objektval 
Intressanta objekt att göra en kombinerad förpackning och fodral för ringas in till goggles, 
dator och gitarr. Dessa tre objekt köps i dagsläget i en kartongförpackning, men kräver att 
användaren även kompletterar med att köpa ett separat fodral för att kunna skydda sitt objekt 
mellan användningstillfällen. Efter att ha diskuterat igenom vilket av de tre objekten som är 
mest lämpligt att utveckla en förpackning till väljs objektet till goggles. Detta utifrån potential 
på marknaden, störst kundnytta och interaktion med en användare, störst förmåga att bli reell 
produkt, samt tydligast möjliga inköpare och kunder. Här nedan presenteras några av de 
delresultat som ledde fram till detta 

Figur 35 – Urklipp ur bilaga viktningstabell i materialstudien med de fyra högst viktade materialen 
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Resultat av aktörskedjan 
 
Gogglesförpackning  
En gogglesförpackning har viktigaste syftet hos aktören återförsäljare som exponerar 
produkten, samt hos aktören kund (användaren) som passivt förvarar och transporterar 
produkten mellan användningstillfällena. Viktigaste utpekade områden där förpackningen har 
inverkan på produkten eller användningen av produkten är: 
Ska som förpackning och fodral kunna lagras, staplas, skyltas, provas samt säljas i butik. 
Ska som fodral kunna förvaras hos användaren, packas i väska, transporteras samt under 
kortare tid förvara fuktig produkt, (se Figur 36) 
 

 

Gogglesförpackningen kan anses vara passiv, då förpackningen/fodralet inte interagerar med 
användaren vid användning av objektet. Detta innebär att användaren inte brukar 
förpackningen då objektet används, utan endast mellan användningstillfällena för att förvara 
eller frakta objektet. 
 

Figur 36 - Analys av hur goggles hanteras i en aktörskedja, där förpackningens syfte är som störst är 
markerat med gult. 
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Datorförpackning 
Datorförpackning har viktigast syfte hos aktörerna producent som packar produkten, samt hos 
kund (användaren) som aktivt använder fodralet. Viktigaste utpekade områden där 
förpackningen har inverkan på produkten eller användningen av produkten är: 
Ska som förpackning kunna förvara förutom dator, även tillbehör som sladdar och laddare. 
Förpackningen ska vara minimal i förhållande till innehåll samt kunna staplas med andra 
liknande förpackningar vid skeppning.  
Vid uppackning av produkten ska användaren få en produktpresenterande upplevelse.  
Ska som fodral kunna tas upp och packas ner i en väska, (se Figur 37.) 
Datorförpackning kan anses vara en aktiv förpackning då förpackningen/fodralet interageras 
med objektet vid och mellan användningstillfällena. 

 

Figur 37 - Analys av hur en dator hanteras i en aktörskedja, där förpackningens syfte är som störst är 
gulmarkerat. 
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Gitarrförpackning  
Viktigaste utpekade områden där gitarrförpackningen har inverkan på produkten eller 
användningen av produkten är: 
Ska som förpackning kunna staplas för lagerhantering samt ha minimal volym vid skeppning. 
Ska som fodral kunna förvaras under säng, kunna fraktas till och från spelställen, kunna bäras 
och ställas ner, kunna transporteras på buss, i bil samt på cykel, (se Figur 38). 

 
 

Gitarrförpackningen kan anses vara en aktiv förpackning då förpackningen/fodralet interageras 
med vid användning av huvudprodukten, vilket innebär att förpackningen används 
tillsammans med objektet vid och mellan användningstillfällena. Har viktigast syfte hos 
aktören producent på grund av skeppningssvårigheter av stor produkt, samt hos aktören kund 
(användaren) som aktivt använder fodralet. 
 

Figur 38 - Analys av hur en gitarr hanteras i en aktörskedja, där förpackningens syfte är som störst är 
gulmarkerat. 
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5.2 Resultat av förpackningsstudie 

En förpackningsstudie genomfördes för att projektgruppen skulle bli mer insatta i begrepp, teknik, 
material, lösningar på förpackningsmarknaden. Men även för att kunna avgöra vilket av de tre 
objekten goggles, dator och gitarr som skulle vara mest potentiell och lämplig att utveckla en 
kombinerad förpackning och fodral till. I detta kapitel följer de resultat som framkom i denna 

förstudie om förpackningar. 

5.2.1 Resultat av förpackningsanalys 

Förpackningsanalys genomfördes på fyra olika typer av förpackningar vilket resulterade i större 
inblick och inspiration för projektgruppen. Analysen gav insikt om kvalitetsskillnader mellan 
olika material samt olika märkens förmåga att dölja respektive framhäva detaljer, limtekniker, 
trycktekniker, samt användandet av informationsnivåer. 
 
Projektgruppen konstaterade att ljudet och känslan av att greppa papper kändes mer 
värdefullt och ombonat än plast, samt att matta ytor på förpackningen gav större modernitet 
och lyxkänsla. Delvis glansiga tryck på matta material gav ett intensivt uttryck. Samtliga 
förpackningar använde intensiva färger för att dölja ofullkomligheter, betona enhetlighet eller 
för att framhäva detaljer. Samtliga förpackningar ingav ett städat och rent uttryck, dock kändes 
en av hörlursförpackningarna mindre lyxig då plast användes för att både visa fram produkten 
och skydda den, detta i kombination med en intensiv färg, vilket gav ett ofördelaktigt intryck. 
Samtliga förpackningar använde sig påtagligt av den hierarkiska nivån av information till 
användaren (3.9). Med tydlig avsändare genom logotyp på förpackningens primära sida, 
presentation om innehållande produkt användes genom blisterförpackning (för ett par av 
hörlurarna), eller genom tryckt bild av produkten på primär sida, precis under logotyp. Den 
enda förpackning som utmärkte sig var mediaspelarförpackningen, som inte hade produktbild 
på förpackningens primära sida, utan hade valt att lägga de olika nivåerna på var sin sida, där 
företagets logga var på översta nivån. Samtliga förpackningar förmedlade information till 
butiksanställda, kunder och ompackningsstationer genom direkt synlig produkt, eller genom 
tryckt bild i kombination med mindre text. Nödvändig information som CE-märkning var liten 
och knappt synlig, detta genom att den var tryckt med ljusgrå text/symbol på vitt underlag, 
eller med brun text/symbol på svart underlag. För vidare resultat om hur analysen stegvis gick 
till, se Figur 39 på nästa sida. 
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Förpackningen följer tydligt 
informationshierarkin (3.9) med olika 
nivåer av informationsförmedling. 
Upphängningsfunktion genom att 
fästa plastögla i innerlåda. En 
överdragslåda med hål döljer 
fästanordningen och ger ett renare 
uttryck och minskat fokus på denna 
del. Färgen på öglan och lådan är 
båda svarta och minskar fokus på 
upphängning. 
Öglan går att vika ner helt, vilket då 
ger förpackningen helt fyrkantig och 
stapelbar form. 
Materialet är pappersklädd kartong. 
Pappret har limmats på kartongen, 
vikts in runt hörn och vid hål för fäste. 
Pappret har mattsvart bakgrund, 
medan bild och text är tryckt med 
högupplöst foto och högglans. 
Förpackningen öppnas genom att 
skjuta ut innerlådan, detta genom att 
trycka vid upphängningsöglans hål 
och samtidigt greppa innerlådan. Här 
presenteras tillbehör och 
informationsblad i översta nivån. 
Information (Story) om företaget och 
produkten är satt på sidan av 
förpackningen. Texten är skriven i vitt 
på en matt, svart bakgrund. 
Information om pris, tillverkningsplats 
och CE-märkning är separerad från 
storyn, och är istället tryckt på 
förpackningens undersida. 
Översta nivån går att lyfta av med 
hjälp av en mindre rem. Remmen är 
fäst i nivåns undersida med lim, och är 
fäst mellan två kartonglager för att 
dölja fästespunkt. 
Innerlådan har tydligt fasade 
innerkanter som nivån kan vila på. I 
botten ligger objektet som är 
förpackat tillsammans med större 
tillbehör som sladdar och ett fodral. 
 
Fodralets ytterhölje är gjort i 
Neopren, och innerhöljet av nylon. 
Tydliga sömmar framhäver slitstarkt 
uttryck. 
Fodralet öppnas och stängs med 
dragkedja gjord i plast. 

Resultat från ett av momenten av förpackningsanalysen:  hörlurar 
 

Figur 39 – Uppackning av hörlurar 
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5.2.2 Resultat av upplevelseanalys 

Upplevelseanalysen bestod av olika scenarion baserade på unboxing hämtade från internet, 
som i bildsekvenser beskrev vad en användare upplever vid uppackning av ett objekt. De valda 
objekten goggles och dator genomfördes med två olika typer av kvalitet på förpackningen, 
budget- och exklusivförpackning. Men även på ett par hörlurar (se Figur 40) (Unbox Therapy 
2011) samt en gitarr finns i denna analys för att få bredare undersökning. Under analysen 
framkom även icke-mätbar information vilket projektgruppen beaktar i vidare arbete. 
I figuren nedan visas ett uppackningsscenario av ett par hörlurar.  Resterande 
uppackningsscenarion hittas i bilaga Uppackningsscenarion 
 

Figur 40 - Uppackningsscenariot beskriver moment i ett uppackningsscenario av hörlurar som finns på 
internet (Unbox Therapy 2011) 
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Projektgruppen kan utifrån analysen sammanfatta faktorer som påverkar känslan av 
exklusivitet vid uppackning som följande: 
 
• Prioritering - Fokus ligger på att användaren ska få en bra upplevelse vid uppackning, 

snarare än att produkten bara ska skyddas under transport.  
• Uppackning i lager och nivåer - Varje steg i uppackningen är genomtänkt, även för små 

detaljer och tillbehör. 
• Passform i konstruktion – Enkelhet att stänga och öppna. Förpackningen känns stabil. 
• Produkten har en given plats – Produkten presenteras för användaren innan den avlägsnas 

ur förpackningen.  
• Passform kring produkt – Produkten upplevs ligga säkert vid öppning utan risk att falla ur, 

och förpackningen är storleksmässigt anpassad efter produkten. 
• Semantik – Det framgår tydligt var och hur de olika öppningarna och ingångarna till 

förpackningen är. 
• Material och finish – Släta matta material ger en mer exklusiv känsla jämt emot glatta, och 

löst utfyllnadsmaterial undviks. 
• Grafik och information – Text, logotyper och bilder framhävs i olika nivåer där kundens 

information ges störst plats. Färg används restriktivt för att skapa enhetlighet och 
framhäva viktiga detaljer.  

• Densitet – en högre densitet på material och förpackning ger känslan av en dyrare produkt. 
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5.2.3 Resultat av marknadsanalys 

Resultat av hur goggles framhävs och säljs i fysiska butiker 
Vid marknadsanalysen genomfördes en mindre fältstudie (2.10) med tillhörande osystematisk 
observation (2.5) i butiksmiljö. I butiker presenteras goggles med eller utan förpackning, på 
olika typer av ställningar, i hyllor och skåp. I större butikskedjor ligger goggles i dess 
förpackning antingen i hyllsystem med butikens standardmått på hyllorna, eller står i 
ställningar (se Figur 41). I mindre butiker ligger goggles separerade från dess förpackning i 
glasskåp. Förpackningen ligger då antingen bakom gogglesen, eller undangömt utom synhåll 
från kund. Både hos större kedjor, samt hos mindre butiker läggs olika märken på samma 
ställning eller i samma skåp. Större kedjor stöldmärker med ett larm som sätts fast på 
goggelsremmen (straps) och tas bort vid kassan, medan mindre butiker skyddar från stöld 
genom att hålla glasskåpen låsta. 

 
 
Vid intervju (2.4) av butikspersonal framkom att kunder tar ut goggles ur dess förpackning för 
att prova objektet. Detta för att testa stil, passform och linsens kvalitet.  (Kunden tar på sig 
goggles och tittar mot en lampa för att se hur linsen klarar reflektioner färgnyans samt 
kontrastförstärkning). Butikspersonalen anmärker även att stapelbarhet är av högt intresse 
både för lagerhantering samt möjligheter att stapla ute i butik. Både större kedjor och mindre 
butiker märker förpackningen med egen prislapp. Prislappen sätts där det finns plats på 
förpackningen. Ett upplevt problem är att förpackningen kan skadas om en temporär 
kampanjlapp avlägsnas. 

Figur 41 - Bilder på hur goggles presenteras i fysiska butiker 
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Resultat av hur goggles säljs och framhävs i internetbutiker 
I internetbutiker visas goggles separat från varandra. Varje enskild goggle visas i en serie bilder 
från olika vinklar, förpackningar visas inte i bildserien (se Figur 42).  
 
 

Figur 42 - Hur goggles presenteras för kund i olika internetbutiker 
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Resultat av befintliga förpackningar och fodral till goggles 
Idag finns olika typer av fodral och förpackningar för goggles. I vissa fall medföljer fodralet vid 
köp av goggles. Medan i andra fall får användaren komplettera med ett fodral i efterhand. I 
bilden nedan visas hur goggles förvaras och/eller köps idag, (se Figur 43) Generellt framgår att 
goggles av högre exklusivitet kommer i en mer förfinad förpackning där både förpackning och 
fodral medföljer, medan goggles av mer simpel standard kommer i endast kartong med 
medföljande putsduk. Kartongerna är oftast bestående av ett plastfönster där gogglesmodell 
och färg tydligt framgår utan att användare behöver öppna förpackningen. Fodralen är av 
varierande storlek, material och utförande. Den vanligaste typen av förpackning för goggles är 
en fyrkantig kartong med ett plastfönster, vilket markerats med en pil i figuren. 
 
 

 
Figur 43 - Olika fodral- och gogglesförpackningar som finns på marknaden idag. 
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5.2.4 Resulterande kravspecifikation 

Nedan presenteras en sammanställd kravspecifikation av de viktigaste områdena för en 
gogglesförpackning. Fullständiga kravspecifikationer kan ses i bilaga Kravspecifikation. 
Kravspecifikationen avser de mätbara resultat som går att uppnå, dock har även annan 
information som är svårare att mäta utan empirisk undersökning som känsla, ljud och kvalitet 
tagits till hänsyn vid vidare arbete. Den informationen framkom under förpackningsanalys, 
upplevelseanalys samt marknadsanalys och anses vara viktig att framhäva. 

Resulterande kravspecifikation för gogglesförpackning  
Huvudsyften: 
 
• Fungera bra hos en återförsäljare med lagring, skyltning samt säljmöjlighet till kund. 
• Sticka ut i mängden bland flera andra liknande konkurrenter i butik. 
• Användaren skyddar goggles under transport och mellan användningstillfällen 
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5.3 Resultat av förpackningsutveckling 

5.3.1 Resultat av konceptgenerering av gogglesförpackning 

Flertalet konceptidéer för gogglesförpackningar skissades fram under brainstorming, (se Figur 
44). Skissarbetet resulterade i fyra olika koncept som sammanställdes till digitala skisser. 
Koncepten är formade efter vad som framkom i kravspecifikationen och i aktörskedjan. Dessa 
blev döpta till PILLRET, PLUGGEN, BOSSEN och REMMEN. 

Figur 44 - Bilder från skissarbetet av gogglesförpackning 



 61 
 



 62 
 



 63 

 

 
 



 64 
 



 65 

5.3.2 Resultat av konceptval 

Koncepten visades upp för Poc för att få feedback.  
Poc visade särskilt intresse för koncept 1(PILLRET) och koncept 4 (REMMEN). 
Motiveringen som löd var att Pillret var något nytt som inte finns idag, och skulle sticka ut i en 
butikshylla och samtidigt passade Pocs estetik vilket var spännande, medan konceptet 
Remmen är enklare att implementera direkt i produktion vilket därför också var av intresse.  
 
Efter diskussion beslutas därefter att konceptutveckla Pillret då den hade mer intressant form 
både ur marknadsföringssyfte samt ur produktionstekniska aspekter, vilket i sin tur även 
utforskar materialet Durapulps egenskaper i större utsträckning. Här väljs även att ta tillvara på 
idén från konceptet Remmen genom att använda en straps från en goggle att använda som 
fästanordning i Pillret, se Figur 45 

Formen är anpassad för att förpackningen ska kunna staplas, med flat botten samt flat rygg, 
och remmen håller ihop lock och botten samtidigt som den informerar med sin karaktär om 
produktinnehåll, samt att en logotyp förmedlar avsändaren (Poc). Olika informationsnivåer är 
testimplementerade för att prioritera information till användare, butiker samt 
ompackningsstationer. Färger på förpackningen används för att förmedla vilken färg som 
innehållande goggles har samt för att skapa enhetlighet och enkelhet. (Poc 3.7) 
 

Figur 45 - Pillret med en strap från goggles som fästanordning 



 66 

5.3.3 Resultat av vidareutveckling och utförande 

Problematiksrymd vid detta stadie i studien kan sammanfattas till följande:  
 
Inget liknande är tidigare gjort i materialet Durapulp och erfarenheter av formen som Pillret 
har och materialegenskaper är begränsad. Produktion bör således testas fram. En dubbelkrökt 
yta som Pillret har, måste göras med hjälp av suction molding (3.1.1 – Durapulp) där pulpmassa 
sugs fast på ett format nät. Därefter ska det torkas, och sedan varmpressas. (3.2.2). Nätet (mesh) 
som pulpmassan sugs upp på är finmaskigt och har i tidigare projekt beställts från Kina. Nätet 
kommer som en enhet, och klipptes och svetsades då till önskad form under framtagning av 
stolen Parupu. Vilka typer av verktyg som är lämpliga under produktion bör rådfrågas men 
problematik ligger i att få fram jämt tryck under varmpressning samt få tillräcklig släppvinkel i 
verktyget och på Pillret utan att behöva tumma på designen. Släppvinkel på 6-7o har tidigare 
krävs för att få jämt tryck vid varmpressning, och snävare vinklar har inte testats, och kan 
således inte garanteras i produktion. Tryck och grafik är inte testad i större skala, och Södra har 
än så länge endast testat en egen tryckteknik.  Osäkerhet kring blödning av tryckfärg samt 
precision kan ej svaras på. 
 

Generella problem som kan uppstå under produktion och beror av materialet Durapulp: 
 
• Tid, tryck och temperatur är en stor osäkerhetsfaktor och bör testas fram i fabrik för att få 

önskat resultat då form och process inte testats förr. Dessa är beroende av varandra och en 
balans mellan dem tre bör hittas genom testning för att optimera produktion för 
förpackningen. Här finns även risk för explosion i verktyget om massan inte är 100 % torr 
innan varmpressningen.  

• Blödning. Då materialet består av både pappersmassa och PLA, kan blödning av plasten 
uppstå vid tryck- och värmeprocessen. Detta genererar ett flammigt uttryck på ytan vid 
färgat material och kan påverka estetiken av förpackningen.  
Lösningsförslag är att testa lägre koncentration av PLA i pulpmassan, vilket dock kan 
påverka hållfastheten. 

• Läppbildning. Vid gjutning och varmpressning är det troligt med läppbildning vid kragen. 
Lösningsförslag är efterbearbetning i form av skärande bearbetning. Här rekommenderas 
stansning alternativt beskärning i form av kniv. Detta är dock sedan innan inte testat och 
bör anpassas efter hur materialet reagerar för att minimera fiberfransning. 
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Resultat av produktion 
Materialet Durapulp är i dagsläget inte är vidare testat och stor osäkerhet finns angående vad 
som är möjligt. Vedertagen kunskap är att materialet kräver en tre-stegs produktion( 3.1.1 - 
Durapulp) med blandade tekniker normalt använt inom antingen pappersproduktion (3.2.2) 
och/eller plastproduktion (3.4.2). Processen startar med att pulpmassa fästs på ett nät (mesh) 
genom vakuumsugning (suction molding). Vakuummetoden används för att få en jämn 
godstjocklek. Därefter torkas materialet till 100 %, för att i ett tredje steg värmepressas.  
Det är i det tredje steget, värmepressning, som det finns osäkerhet i vad som är möjligt. Av 
denna anledning lades två förslag fram till verktygsmakare med tidigare erfarenhet av 
Durapulp. 
 
 
 
Det första förslaget är anpassat efter en design som undviker 
onödiga skarvlinjer, vilket är eftersträvat. Detta förslag skulle ge en 
tvådelad förpackning med lock och botten med en delning (split) 
vid kragen och öppning och stängning av förpackningen (Se Figur 
46 - över). 
Av anledningen till att komma förbi stora släppvinklar och få jämn 
pressning, tryck och värme ges förslaget att använda kollapsande 
verktyg.  
 
 
 
I förslag nummer två prioriteras produktionstekniska egenskaper 
före design och förslaget innebär en fyrdelad förpackning som 
sedan limmas ihop till två delar (se Figur 46 - under). Delningen 
(splitten) går således både längs öppningen av förpackningen, och 
längs långsida av förpackningen. Här används solida verktyg som 
pressverktyg. För att klara släppvinklar, få jämn pressning, tryck och 
värmefördelning vid solida verktyg krävs att förpackningen görs i 
fyra delar, vilket även innebär en extra skarv på förpackningen.  
  
 
 

  

Figur 46 
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Förslag 1: Kollapsande verktyg vid värmepressning 
Pillret tas fram i två delar vilket sker i tre steg, där kollapsande verktyg används som 
värmepressningsmetod. 

 
 
 

Där det kollapsande verktyget är format efter följande princip: 

 
 

Figur 47 - Process- och produktionsillustration för tillverkning av pillret med hjälp av 
kollapsande verktyg. Bilden illustrerar hur en av halvorna av förpackningen tas fram 

Figur 48 - Kollapsande verktyg anpassat för Pillrets form 



 69 

Processen startar med att Durapulpmassan sugs upp med vakuum över ett finmaskigt nät. 
Massan sugs upp på insidan av nätet för att få finast ytfinish på förpackningens utsida. 
Förpackningen tas därefter ut ur formen och torkas till 100 % för att undvika ångexplosion 
under varmpressningssteget. Efter torkning förs förpackningen in i ett tvådelat 
gjutformsverktyg. Gjutformningsverktyget har värmeslingor jämt fördelade genom hela 
verktyget, och ska kunna generera temperatur på 170-190oC. Vilken temperatur i spannet samt 
tid i formen som är mest lämplig för förpackningen bör testas fram. Det kollapsande verktyget 
förs ner i gjutformen, expanderas för att ge jämt tryck i samtliga tre dimensioner. Verktyget ska 
klara av att generera ett tryck på 30-40kg/cm2, för att sedan kollapsa och föras ut. Processen 
sker med två olika gjutformar, en för botten och en för locket. Samt två olika kollapsande 
verktyg vilka har olika profiler för kragen vid delningen mellan lock och botten. 
 
Det är framförallt kragen som är problematisk under produktion, 
men samtidigt mest utsatt för förslitning under användning och 
behöver vara tålig. För att lösa detta har tre alternativ av 
produktionslösningar tagits fram (se Figur 49) Där alternativ 2 i bild 
anses vara lämpligast form på verktyg, om genomförbar. Detta 
skulle innebära ojämn godstjocklek, vilket tidigare inte testats i 
Durapulp och ej är rekommenderat från Södra, men är ur 
konstruktion, verktygsmakning samt designsynpunkt mest 
eftertraktat. I kragen bildas således även högre densitet i 
materialet än i övrig förpackning, vilket skulle ge högre nötningstålighet och slitstyrka.  
Bilden beskrivs i tvärsnitt, Innerform som det kollapsande verktygets yttervägg, och Ytterform 
som gjutformen, Materialet är Durapulp. 
 

Figur 49 - Alternativ på tvärsnitt av verktyg för att få fram krage på förpackningen, där nr två 
rekommenderas i första hand. 
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Problem som kan tänkas uppstå vid gjutning med kollapsande verktyg 
 
• Kragen får inte tillräckliga dimensioner och toleranser.  

Lösningsförslag är att byta verktygsutformning till alternativ nummer ett i Figur 49 vilket 
ger jämn godstjocklek över hela förpackningen. För detta krävs dock att det inre verktyget 
klarar av att kollapsa tillräckligt. 

• Mönsterbildning av verktyg på insidan av förpackningen.  
Mönsterbildning (ribbor) av verktyget kan uppstå på insida förpackning vilket kan minska 
både estetiska och funktionella krav. Lösningsförslag är att klä insida av förpackning med en 
ny yta i en efterbearbetningsprocess. 

• Kostnad för framtagning och underhåll av verktyg. Kollapsande verktyg har generellt högre 
kostnad än fasta verktyg. 

• Krypningar i materialet. Durapulp är ett relativt otestat material inom produktion och risken 
är hög att materialet kryper ut i fogar i verktyget innan verktyget är fullständigt expanderat. 
Om detta sker rekommenderas annan produktionsteknik, med solida verktyg.  

Övriga problem att ha i åtanke vid produktion är de som är generellt gällande för materialet 
Durapulp (5.3.3). 
 
Förslag på efterbearbetning: Skärande bearbetning i form av stansning av eventuell läpp och 
krypningar. 
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Förslag 2. Solida verktyg vid värmepressning. 
Pillret tas fram i fyra delar i en process med tre steg, där solida verktyg 
används som värmepressningsmetod. Förpackningen tillverkas fyra 
delar; två halvor av lock och två av botten. En splitt går längs 
skarvlinjen (kragen) för öppning och stängning av förpackningen, och 
en splitt läggs även längs förpackningens långsida. Här krävs även att 
den platta botten tas bort och ersätts med en rundad för att klara 
släppvinkel på 6-7o. Detta möjliggör för produktion utan kollapsade 
verktyg. Förpackningen tas då förslagsvis fram genom följande 
process, se Figur 50 nedan. 
 

 
 
 

Processen startar med att Durapulpmassan sugs upp med vakuum genom ett finmaskigt nät. 
Massan sugs upp på insidan av nätet för att få finast ytfinish på förpackningens utsida. 
Förpackningen tas därefter ut ur formen och torkas till 100 %, precis som innan. 

Figur 50 - Process- och produktionsillustration av tillverkning av pillret vid solida verktyg. 
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Därefter läggs materialdelarna ner i fyra separata fasta gjutformar, en för varje del av 
förpackningen. Gjutformarna har jämt fördelade värmeslingor utspridda i verktyget och klarar 
att generera temperatur mellan 170-190oC. Här rekommenderas jämn godstjocklek, även över 
kragen. Formarna gjuts under värme och tryck för att aktivera PLA i Durapulpen och 
formstabilisera. Lockets två halvor respektive bottens två halvor limmas ihop. 

Problem som kan tänkas uppstå vid värmepressning med solida verktyg: 
 
• Ojämn godstjocklek.  

Vid kragen, som är den mest känsliga delen i förpackningen, finns risk för att det uppstår 
ojämn eller oönskad godstjocklek vilket kan påverka öppning och stängningsförmågan av 
förpackningen. Lösning på detta är att testa sig fram med vidare urfräsning av gjutformar 
för att få fram rätt toleranser. 

• Viktigare med att ha tillräckliga toleranser med släppvinklar då verktyget inte är rörligt. 
• Övriga problem att ha i åtanke vid produktion är de som är generellt gällande för 

materialet Durapulp (5.3.3). 

Rekommenderad efterbearbetning: Skärande bearbetning i och limning.  
 
Resulterande bild på verktyget se Figur 51 

 
 
 
 

Figur 51 - Solid gjutform för pillret 



 73 

Rekommendation av produktionsmetod 
 
Efter diskussion med verktygsmakare och vidare utvärdering av produktion föreslår 
projektgruppen att värmepressning ska ske med solida verktyg, det vill säga förslag nummer 
två ovan. Detta av anledningen att det är högst troligt att stora problem uppstår med 
krypningar i materialet när tryck och värme läggs på. Materialet kommer krypa in i fogar i det 
kollapsande verktyget innan verktyget är fullständigt expanderat vilket gör att verktyget inte 
kommer kunna sluta tätt vid värmepressningen. Detta kommer skapa problem för verktyg, 
men även för slutprodukten med en ofullständig design. Kollapsande verktyg är helt enkelt 
inte en lämplig produktionsmetod med detta material. I och med val av solida verktyg, krävs 
att gjutformar och pressverktyg är utformade med släppvinklar på 6-7o för att få jämt tryck i 
samtliga tre dimensioner, samt att kunna lossa produkten ur verktyget efter varmpressning. 
Detta innebär för Pillrets del att en flat botten inte är aktuellt samt att ytterligare en 
skärningslinje krävs på produkten, vilket även innebär ytterligare en efterbearbetning i form av 
limning. För att förpackningen ska kunna staplas för transport och i butik, då den nu saknar två 
flata ytor som möjliggör detta, tar projektgruppen fram ett exempel på ett stativ.  

Resultat design och form 
Formen utgår från tidiga skisser men anpassas efter gogglesmodellen IRIS mått och form samt 
möjligheter inom produktion. Förpackningen testas i olika 3D-renderingar och en mockup där 
bästa resultat framkommer till följande mått:  
Total höjd 205mm, diameter 130mm, radie i ändar 65mm, delning vid 85mm från toppen, 
Godstjocklek 3mm. Höjd på baksidans platta yta 135mm, se Figur 52 nedan. 
 

Figur 52 - Ritning av förpackningen 
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Resultat av grafik 
Då förpackningen även ska kunna användas som fodral, är informationen på förpackningen till 
för leverantörer, ompackningsstationer samt personal och kunder i butik. Av denna anledning 
samt osäkerheten kring finish av tryck på Durapulp (3.5 – märkning på förpackningar), väljs 
informationsetiketten att fästas på förpackningen med hjälp av ett självhäftande, tryckkänsligt, 
avtagbart papper (klistermärke). Detta valdes utifrån materialprov till typen PE MATT WHITE TC 
92g/m2, från UPM Raflatac, som sätts på förpackningens platta baksida, och kan plockas bort av 
en användare efter köp. Se i Figur 53. 
 
 

 

 
Figur 53 – Slutresultat på etikett 
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Resultat av övriga komponenter 
Fästanordning väljs till en rem i materialet Elastic Jacquard, vilket är materialet som idag 
används i befintliga gogglesremmar. Dock väljs en tätare vävning och således uppstår lägre 
elasticitet än i vanliga gogglesremmar, detta för att uppnå rätt styvhet och slittålighet. 
Materialet och känslan av en gogglesrem som fästanordning används för att ge användare, 
butikspersonal, kunder samt ompackningsstationers personal information om att 
förpackningen innehåller goggles (3.9). Detta då Pillret inte har ett fönster som visar 
produktinnehåll. Remmen håller ihop lock och botten, och har en öljett i form av sydd kant för 
att kunna ge butiker och användare möjlighet att hänga upp Pillret (se Figur 54). 
  

Resultat av Färgsättning 
Färgsättning av förpackning anpassas efter Pocs sortiment av goggles för 2014.  
Lock och fästanordning i form av rem, samt bild av goggles på klistermärke ska ha samma färg 
som den innehållande gogglesen. Detta för att underlätta information och enhetlighet till 
mottagare och avläsare samt möjlighet att markera position i en butiksmiljö. Botten av 
förpackningen ska vara vit vilket även är Durapulps naturliga färg. För färgkodningens 
Pantonekoder se Figur 54. 

Resultat av Mockup 
Mockup skrivs ut i 3D-skrivare för att kontrollera storlek, former samt att produktionstekniska 
aspekter, se Figur 55 

Figur 54 – Slutlösning på fästanordning (Rem). 

Figur 55 - 3D-utskriven mockup 



 76 

Resultat av exemplifierande stativ 
Stativet har bottenmåttet L600xB480 mm vilket klarar 12 förpackningar (se Figur 56). Stativets 
mått är då anpassat efter standardmått i butikshyllor och antal förpackningar per låda är 
anpassat efter standardbeställningar från butiker. Stativet möjliggör för Poc att markera sin 
plats i en butik utan att butiken i fråga behöver göra större förändringar (4.3.2).  
Stativet är även anpassat för att direkt kunna packas ner i en större box för transport till butik, 
där butikspersonal kan ställa ut stativet direkt i hyllor eller på bord. 

Figur 56 - Stativ 
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Resultat av stabilisering – Plugg 
För att goggles ska kunna fixeras i förpackningen under transport, samt hålla ordning på 
gogglesremmarna krävs en plugg som ser till att gogglesen inte skakar runt i förpackningen 
samt att gogglesen inte kommer i kontakt mot väggar eller sin egen rem. Detta för att lösa 
eventuella avfärgningsproblem samt skador mot gogglesens lins. Själva lådan i pluggen håller 
fast gogglesens strap vilket gör att den inte kan skaka runt under transport. (3.7) Pluggen 
stansas ur ett större ark och viks ihop till en plugg. Pluggen är anpassad för att den som utför 
packandet i fabrik på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna packa (se figur nedan).  
Pluggen har som uppdrag att användas under transport och har därför uppfyllt sitt syfte när 
förpackningen väl är i butik. Pluggen påverkar även produktpresentationen då användaren 
öppnar förpackningen. Vilket gör det möjligt att ha ett skrivet budskap till användaren som 
denna möter direkt vid uppackning. Se Figur 57. 

 

 
Genom att tillverka pluggen i ett styvare pappmaterial, 490g/m2, möjliggör det att använda 
materialets styvhet för att centrera och fixera goggles i förpackningen. När pluggen viks kan de 
utstickande vingarna användas för att centrera goggles i sidled samt från botten. Delen som 
fästs i goggles går endast mot den mudd som vid användning ligger mot användarens ansikte. 
Detta för att risken för avskavningar från frame och lins minskar. Se Figur 58. 

Figur 57 - Pluggens utförande 

Figur 58 - Pluggens funktion 
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5.3.4 Slutresultat 

 
 
 

Figur 59 - Pillren, upphängda med tydlig avsändare, färgsätning och produktförmedling för användaren. 
Sekundär information på förpackningens baksida. 

Figur 60 - Hängandes samt liggandes 
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Figur 61 - Remmen samt pluggens konstruktion och funktion 
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Figur 62 - Stativets möjligheter i butik samt under transport 

 



 81 

5.3.5 Resultat av benchmarking 

Benchmarking i form av undersökande natur har implementerats i design under arbetets gång 
i Pillret och visas i slutprodukten. Dock har det även undersökts hur Pillret står sig i pris samt 
hur konceptet uppfyller krav satta av Poc. 

Resultat av kostnadskalkyl 
Sverigekalkyl     
Soft tool Kr utvecklingskostnad 
Vakuumformverktyg (mesh) (2st) Kr 40000 
Pressverktyg (1st) Kr 35000 
Logga (utåt) Kr 4000 
Logga (inåt) Kr 6000 
Inköpspris pulpmassa Kr/kg 25 
Densitet i pressat tillstånd kg/m3 991,7355372 
Volym på pillret (3mm i godstjocklek) m3 0,000239426 
Volym på pillret (2,5mm i godstjocklek) m3 0,000200212 
Antal st 100000 
Vikt/förpackning (kg) vid 3mm godstjocklek Kg 0,237447273 
Vikt/förpackning (kg) vid 2,5mm godstjocklek Kg 0,198557752 
Pris/förpackning endast räknat i material vid 
3mm 

Kr/st 5,936181818 

Pris/förpackning endast räknat i material vid 
2,5mm 

Kr/st 4,963943802 

Totalt för 100,000 förpackningar inkl verktyg 
och utåtstående logga 

Kr 672618,1818 

Totalt för 100,000 förpackningar inkl verktyg 
och inåtgående logga 

Kr 674618,1818 

Pris per förpackning vid 3mm godstjocklek och 
instående logga 

Kr 6,746181818 

Pris per förpackning vid 2,5mm godstjocklek 
och instående logga 

Kr 5,773943802 

Remkostnad 0,18 ≤ 1 ≥1,9 dollar/m kr/m 6,4 
Total remlängd för 100 000 förpackningar m 20000 
Kostnad rem/förpackning Kr 1,28 
Totalt pris / förpackning Kr   8,026181818 
Övriga kostnader: Overhead +Transport + Plugg + 
Lim 

  

Uppskattningspris (låg) från Södra 9,49789090 10,77789091 
Uppskattningspris (låg) från Södra 10,6851272 11,96512727 
  991,735537  
  0,000121  
  0,12  
kollapsande verktyg 4*pressverkt

yg 
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Totalt pris per förpackning då material och verktyg är ca 8 SEK. Beräkningarna är baserade på 
priser från leverantörer (4.3.4) och svenska produktionskostnader för verktyg. I beräkningen är 
inte kostnader för plugg-material, lim och overheadkostnader medräknat.  
Kostnaden ligger inom spannet för vad POC idag har för sina befintliga förpackningar (3.7). 

Resultat av utförande utifrån krav från Poc 
• Visualisera goggles genom förpackning så att retail kan placera den direkt i butik 

 
Projektgruppen har valt att göra en förpackning utan fönster vilket annars är det mest 
vedertagna sättet att lösa problematiken idag. Beslutet grundar sig i att undvika plast i 
största mån, både ur miljösynpunkt samt estetik. Problemet med att visualisera goggles 
genom förpackningen har istället lösts genom färgkodning av lock och fästanordning, 
samt att fästanordningen liknar en gogglesstrap (rem) för att ge antydan om att 
innehållande objekt är goggles. Både fästanordning och förpackning har loggan Poc vilket 
visar avsändare i frontvy. En stor informationsruta med linskvalitet, färg och modell finns i 
form av klistermärke på förpackningens baksida. För att ges plats i butik kan 
förpackningen läggas ner, hängas på krok, eller ställas i ett stativ tillhandahållet av Poc. 
Butiken kan själva välja att visualisera gogglesen genom att ha förpackningen öppen i 
butik (goggles ligger kvar i öppen förpackning) alternativt att goggles läggs utanför 
förpackningen, detta då det är vanligt med inlåsta goggles i glasskåp och att några 
goggles ligger fria från förpackning för att kund ska kunna prova. (4.2.3) 
 

• Går att lätt ta i och ur förpackning för retail 
 
Goggles kan enkelt tas ur och läggas tillbaka i förpackningen genom lyfta locket på 
förpackningen. Lock och botten hålls ihop med en krage samt fästanordningen i form av 
en Jaquard-rem vilket håller ihop förpackningens delar även då den är öppen.  

• Går att stapla och se info på från ovan och sidan för att göra logistik och uppackning enkelt. 
Samt klara färd i stekhet container några veckor utan att deformeras, färga av sig eller på 
annat sätt skada produkten. 
 
Pillren har endast en flat yta, och kan därför inte staplas på varandra utan stöd. Lösningen i 
butik och under transport är ett stativ materialmässigt och estetiskt anpassat efter 
förpackningen Pillret (Figur 63). Stativet skyddar pillren under transport till butik samt gör 
det stapelbart även under transport och i lagerhantering.  
I en kartong är det även möjligt att stapla förpackningarna utan stativ, ovanpå varandra då 
de hålls ihop av kartongens väggar. 

Figur 63 - Trådmodell av stativet 
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Kravet av information på sidan och ovan är inte uppfyllt. Prioriteringen har varit att 
tillgodose användaren i första hand och logistikkedjan i andra. Därför har projektgruppen 
ifrågasatt detta krav och valt att i stället prioritera efter informationsnivåer. Detta leder till 
att sekundär information hamnar på förpackningens baksida medan information som 
avsändare (Poc) och innehåll (goggles) framhävs från framsidan genom logotyp samt 
remmens karaktäristiska drag som är förknippade med extremsportsglasögon. 
 
Durapulp har bra formbeständighet i skiftande värme och fuktighet (3.1.1) vilket uppstår 
under långa transportsträckor i en container. Var av det är lämpligt att använda detta 
material i förpackningen. 

 
• Skydda linsen så att den inte repas under transport 

 
Pillrets rundade form gör att linsen på goggles aldrig går emot insidan av förpackningen 
och är därför alltid skyddad (se Figur 64) Den framtagna pluggen ska centrera och fixera 
goggles i förpackningen under transporten från tillverkare till butik. Detta förhindrar att 
goggles skaver mot insidan av förpackningen och repar goggles samt skyddar mot 
avfärgning. Dessutom håller den gogglesens straps i ordning för att inte skada lins och 
frame under transport. 

 

 

• Information om vilken lins det är på gogglesen behöver visas på förpackningen på ett enkelt 
och överskådligt sätt för att butikspersonal och användare snabbt ska kunna se. Dock behöver 
inte sådan info synas efter köp. 
 
Information på förpackningen med modell, lins, färg tillhör sekundär information och 
finns på Pillrets baksida i form av ett klistermärke. Klistermärket kan tas bort av en 
användare efter köp, då produkten kan användas som fodral. 

Figur 64 - Pillret i trådmodell med innehållande goggles. Figuren visar hur känsliga områden som 
lins på goggles, inte stöter emot insida av förpackning. Goggles i bild har i detta fall inte foder eller 
rem (strap) vilket tillkommer. 
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6 Slutsatser 
 
Vilka möjligheter finns det idag: 
 
• För formfrihet hos träfiberbaserade material jämt emot plastmaterial? 

Projektgruppen har kommit fram till att det finns större formfrihet inom plastproduktion 
då det finns fler vedertagna fungerande produktionsmetoder som klarar av till exempel 
dubbelkrökta ytor. Dock finns det flera nya träfiberbaserade material som gått ifrån att 
vara klassiska ark och skivor, till mer fria i sin formbarhet. Detta beror på antingen nya 
produktionsmetoder för klassiska material eller på grund av nya materialkombinationer, 
då flera av materialen är ofta kompositer.  
  

• För träfiberbaserade material jämt emot plast i förhållande till miljöegenskaper? 
Projektgruppen har kommit fram till att det inte nödvändigtvis behöver vara bättre att 
använda träfibermaterial än plast i en produkt. Om man bara avser miljöaspekter finns det 
plaster som idag är nedbrytningsbara, återvinningsbara, och förnyelsebara. Men, det finns 
applikationer där mer miljöfarliga plaster krävs på grund av att det inte finns några 
fungerande materialalternativ. Plast håller längre, tål mer och är mer stabil under 
användningsfasen vilket ur ett livscykelperspektiv i många fall ger bättre nytta än till 
exempel träfibermaterial. Detta leder till att träfibermaterial inte alltid är miljömässigt 
bättre i plast, mycket beror på framställning, återvinning samt i vilket syfte materialet 
tillämpas.  
 

• Produktionstekniker för träfiberbaserade material? 
Projektgruppen har kommit fram till att träfibermaterial fortfarande har begränsningar 
inom produktion i förhållande till formfrihet och verktygsval. Jämt emot plast finns det 
idag inga metoder där plastproduktion inte är bättre eller enklare. Dock bedrivs idag 
forskning inom tillexempel formsprutning och förbättrade produktionstekniker för 
pulpmassa. Här finns även framtidsaspekter inom nya nanomaterial från träriket vilka i 
framtiden kommer kunna konkurrera med plast på ett helt annat sätt.  
Idag rekommenderas solida verktyg för pressning av träfibermaterial till exempel 
pulpmassa, detta på grund av att framställningsprocessen inte tillåter formsprutning eller 
expanderande verktyg. 

Delfrågeställningar 
• Vilka sorters produkter lämpar sig att tillverkas i materialet Durapulp? 

Projektgruppen anser i första hand att Durapulp är lämpligt att använda inom 
produktområden där annat pappersmaterial idag redan används, men för produkter som 
kan få mervärde och dra nytta av högre styrka, formfrihet och formbeständighet.  
I projektet visas detta genom en skyddande förpackning som även fungerar som fodral. 
I andra hand ser projektgruppen stora möjligheter inom statiska inomhusprodukter 
skyddade från upprepad kontakt väta.  
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• Är det designmässigt försvarbart att byta ut plast mot träfibermaterial? 
Projektgruppen anser att en väl utförd tillverkning av en träfiberprodukt kan upplevas mer 
värdefull och exklusiv än en motsvarighet i plast. Dock måste en användare känna att 
materialet uppfyller ett syfte i produkten.  
Begränsningar i formbarhet inom produktion av träfibermaterial gör att kompromisser 
troligtvis kommer behöva göras designmässigt, detta i förhållande till en motsvarig 
produkt i plast. 

Slutsats – vad gör konceptet? 
Konceptet med en gogglesförpackning i form av ett piller i materialet Durapulp påvisar 
möjligheter till en friformsförpackning i träfibermaterial som erbjuder ett mervärde i form av 
skydd till objekt. Det visar på möjligheter till att skapa unika förpackningar till en specifik 
produkt, där förpackningen inte begränsas i samma utsträckning som av vanlig kartongpapp i 
form, styrka samt uttryck. Dock begränsas den i produktion i förhållande till om den tillverkats i 
plast med till exempel formsprutning. Konceptet visar även att Södra har en stark potential att 
marknadsföra Durapulp som ett material lämpligt till skyddande friformsförpackningar, vilket 
gör att konceptet har ringat in ett affärsområde där materialets egenskaper är gynnsamma för 
Södra. Konceptet visar även att den totala mängden material som idag används till 
förpackningar och transport av objekt i en aktörskedja, kan minskas genom att göra smartare 
och mer optimerade förpackningar och därför ersätta transportmaterial och skyddande 
fyllnadsmaterial med ett enda skyddande emballage. Genom att skapa ett mervärde för kund 
och förbättra miljötänk samt materialanvändning i en aktörskedja, kan livscykeln för materialet 
och förhoppningsvis även för objektet som förpackas förlängas. Om detta koncept införs i 
produktion skulle i detta fall Poc framstå som ett mer innovativt företag jämt emot sina 
konkurrenter samt förstärka en miljöprofil för företaget. Det ger användare ett fodral utan en 
uppenbar kostnad vilket är ett mervärde ur kundperspektiv. Detta återspeglas även på Poc 
som företag och gör att kunderna får en positiv bild av Poc. 
Stödfunktionerna som en plugg och ett stativ bidrar till nya enkla transportmöjligheter vilket 
underlättar för samtliga aktörer, underlättar för butiker att packa upp och ge god display i 
butiksmiljö, möjliggör för Poc att kontrollera en yta i en butik samt ger en spännande 
produktpresentation både i butik samt för en potentiell köpare. 
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7 Diskussion 
7.1 Diskussion av materialstudien  

Materialstudien genomfördes för att projektgruppen skulle få en bred bild av vilka möjligheter och 
begränsningar som finns med träfibermaterial i jämförelse med plastmaterial. Detta inkluderar 

undersökning av befintliga material, se vart forskningen är på väg, titta på befintliga 
produktionsmetoder, samt titta på nya kombinationer av material och produktion. 

Syftet med materialstudien var att kartlägga vilka material som finns på marknaden idag och hur 
de kommer utvecklas inom den närmsta framtiden. I och med detta är det möjligt att förstå vilka 

möjligheter det finns inom framtagning av nya former och produkter. Materialstudien mynnar ut i 
att välja ett material som har stor potential att ersätta plast. 

 
Utifrån materialstudien har det framkommit att projektgruppens frågeställning om att 
använda träfibermaterial istället för plast i en produkt inte alltid är miljömässigt bättre. Detta 
då det idag finns bra metoder för att producera, hantera, återvinna och bearbeta plast samt att 
plast idag kan tillverkas från förnyelsebara källor. Att plast håller längre, tål mer och är mer 
stabil under användningsfasen ger det ur en livscykelperspektiv bättre värde än till exempel 
papper. De områden där det är möjligt att motivera papper som ett bättre material än plast är i 
kortlivade produkter, alternativt att det skulle vara mer ekonomiskt gynnsamt. För projektets 
del leder detta till att miljöaspekten inte är en lika drivande faktor i nästa steg. Det intressanta 
blir istället att undersöka möjligheterna med träfiberbaserade material och tänja på gränserna 
för vad som är möjligt med dessa. 
 
I materialstudien användes miljöaspekter som en viktig komponent att jämföra olika material, 
användningsområden, produktionsmetoder samt återvinningsmetoder. Detta för att kunna 
sålla eller använda som måttstock bland alla typer av material och materialkombinationer. 
Detta kan ha lett till att vissa intressanta eller mer lämpliga material försvunnit i gallringen. 
 
Stor fokus har legat på miljöaspekten kring materialet vilket är svårt att bedöma då produkten 
och dess användning inte är bestämd under materialstudien. En produkt som håller länge 
påverkas inte lika mycket av återvinningsaspekten som en förbrukningsartikel om mätningen 
utgår från ett livscykelperspektiv. Vissa produkter kräver att materialet inte är nedbrytningsbart 
i sig självt för att klara av de fysiska krav som ställs på produkten. 
 
Utvecklingen inom de undersökta materialområdena är i stark frammarsch vilket innebär 
svårigheter för informationssökning och uppdaterad fakta. Exempel på detta är att 
projektgruppen bland annat talade med olika forskare som arbetar på samma institut 
(Innventia) och fick då olika bilder av vad som är möjligt idag och hur framtidssituationen ser 
ut. Flera material existerar men har ännu inte kommit till den nivån där de finns i produktion, 
vilket inte alltid framgår när eftersökningar görs via internet. 
 
Om projektgruppen endast haft miljöaspekten i åtanke vid framtagande av en ny produkt är 
det möjligt att användandet av en bioplast hade varit mer aktuellt. Då utgångsläget för 
projektet var att titta på möjligheter inom träfibermaterial jämfört med plast känner 
projektgruppen att det är mer intressant att utforska dessa möjligheter snarare än att tillverka 
en produkt i första hand baserad på dess miljömässiga egenskaper. I detta fall är även 
argumentet om etik (att tillexempel odla material för produktion av plast istället för mat) 
relaterat till bioplaster något som kunnat vara ett eget problemområde. 
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7.2 Diskussion av idégenerering, produktval och objektval 

Projektets utgångspunkt var att genom en materialstudie hitta ett träfibermaterial lämpligt att 
förädla till en produkt, som normalt sett kanske skulle producerats i plast eller ha delar av plast.  
Men frågeställningen blev inte lika intressant efter vad som framkommit i materialstudien 
(5.1.1 och 7.1) där det visar sig att plast inte alltid är sämre ur miljösynpunkt.  
Utifrån detta vidgades synen till att istället hitta lämplig produkt att ta fram i just Durapulp. 
Detta berodde till stor del på att det var svårt att hitta värdet (3.8) av att göra produkten i 
Durapulp istället för plast eller komposit, och att de idéer som togs fram antagligen skulle bli 
en sämre än om produkten gjorts i plast. Detta visade sig efter revidering av de idéer som 
inledande hade tagits fram där stolar, hopfällbara stegar, bokhyllor, högtalare, hörlurar med 
mera (se bilaga – Idégenerering av område lämpligt för Durapulp). Dessa testades och 
utvärderades genom skisser och diskussion av befintliga produktionstekniker för plast (3.4) och 
träfibermaterial (3.2), men även med tanke på att materialet hade begränsad livslängd och 
fukttålighet. Fokus handlade här mycket om att hitta ett område där Durapulp inte tidigare 
använts (3.1.1) men att det skulle ha stor nytta i flera aspekter än bara dess egenskaper.  
Projektgruppen och handledare ansåg efter revidering att det i detta stadie var mer intressant 
att göra något som hade möjlighet att bli en bra produkt snarare än bara en möjlig lösning, var 
på en iteration av tidigare idéer gjordes. Durapulp som material har bättre egenskaper i 
formbarhet, styrka, och tålighet jämfört med kartong, vilket öppnar för bredare 
användningsområden inom begreppet förpackning. Området granskades närmre var på valet 
hamnade på skyddande förpackning med ett mervärde, och mervärdet skulle inledande vara 
att göra en förpackning med längre livslängd och högre tålighet.  
 
I detta steg uppstod problematik kring vad projektgruppen skulle kalla förpackningen med 
mervärde då det relativt enkelt blev missförstånd. Detta eftersom projektgruppen nu utvecklar 
en produkt som förpackar en annan produkt. Här valdes att projektet skulle kalla 
förpackningen ”produkt” medan förpackningens innehåll skulle kallas för ”objekt”. 
För att hitta ett objekt att göra en förpackning till, lades fokus på föremål som behöver skyddas 
när de inte används, samt har ett behov av att transporteras av användaren utanför hemmet.  
 
Med förpackningar i fokus blev det intressant att försöka minska den totala mängden 
förpackningsmaterial i en aktörskedja, men även minska mängden materialkombinationer och 
onödig plaståtgång (något som var inledande intressant i detta projekt). Detta skulle 
genomföras genom att byta ut förpackningars flera befintliga material mot ett enda nytt 
emballage (4.1.2-Val av produkt). Idag förpackas dock objekt i flera steg och lager under 
transport vilket är svårt att påverka och undvika med en design av slutförpackningen. Något 
som visade sig genom både intervjuer med Poc (3.7) och genom förpackningsanalys (4.2.1), 
marknadsanalys (4.2.3) och upplevelseanalys (4.2.2).  
De tre idéområdena gogglesfodral, datorfodral och gitarrfodral ansågs vara kvalificerade 
områden till objekt som idag inte har lämpliga förpackningar eller ämnar att användaren 
kompletterar med ett fodral. En kombination av förpackning och fodral förädlar 
förpackningsbegreppet med en längre livscykel men kan gynna samtliga aktörer. 
Materialleverantören, i det här fallet Södra, får en möjlighet att kommersialisera sitt nya 
material. Producenten Poc kan profilera sig och förbättra sin miljöimage och samtidigt få en 
utstickande produkt i butikshyllan. Återförsäljaren kan eventuellt slippa onödigt 
förpackningsmaterial, förbättrad lagerhantering, visa upp produkten på ett bra sätt samt få ett 
extra säljargument. För användaren innebär det ett mervärde genom ett extra tillbehör utan en 
uppenbar extra kostnad, samt tillgången till skydd av sin produkt. I och med detta hade en 
potentiell marknad ringats in för en ny typ av förpackning som kan gynna hela aktörskedjan, 
även ur ett miljöperspektiv. 
 
Genom att välja endast en produktidé i kombination med ett objekt att gå vidare med för att 
påvisa potentialen både hos materialet, förpacknings- och miljötänket, kan dess 
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konceptprinciper förhoppningsvis appliceras på andra typer av framtida produkt- och 
förpackningsidéer (4.1.3 - Aktörskedja). 
 
Beslutet att gå vidare med goggles togs med handledare på Howl och grundar sig även 
mycket i projektdeltagarnas egna referenser. Det togs även i åtanke att Howl har goda 
kontakter inom området vilket kunde underlätta det fortsatta arbetet och ett 
produktförverkligande ansågs mera potentiellt. Hade omständigheterna sett annorlunda ut 
kring personliga preferenser och tillgängliga kontaktnät är det en möjlighet att resultatet blivit 
annorlunda. 

7.3 Diskussion av förstudie till en förpackning 

Diskussion av förpackningsanalysen 
Dokumentationen av analysen för förpackningsanalys i denna rapport är vald att endast göras 
på en produkt, ett par av hörlurarna, då informationen som framkommer mestadels är till för 
projektgruppens egen förståelse, samt att förpackningsanalyserna av de olika förpackningarna 
som studien utförde liknar varandra och informationen som framkom var monoton.  
 
De fiktiva scenarios som projektgruppen ställde upp är konstruerade efter projektgruppens 
kunskap om hur det fungerar. Personalen på Howl konsulterades för att förankra troligheten i 
de olika scenariona, och refererades med Poc för gogglesförpackningen i ett senare skede. 
Flera aspekter i aktörskedjan är dock väldigt svåra att svara på och torde skilja sig mellan både 
objekt och tillverkare av samma sorts objekt. Detta kan vara en faktor som påverkat resultatet. 

Diskussion av upplevelseanalys 
Användarundersökningen är utförd på ett vis som endast tillåter envägskommunikation då 
projektgruppen inte haft möjlighet att ställa ytterligare frågor till de personer som delat med 
sig av sina upplevelser i s.k. uppackningsvideor (unboxing). Stor risk finns med att dessa 
personer är favoriserande över produkterna de själva äger och därför ger fel bild av 
upplevelsen. Användandet av uppackningsvideor grundar sig i att det var ett effektivt sätt att 
hitta personer som köpt specifika produkter, samt att det är svårt för projektgruppen att själva 
få tag på tillräckligt många ouppackade produkter för att göra en egen analys. En kvantitativ 
reell användarundersökning hade gett fler svar men varit svår att knyta till en specifik 
förpackning och genom detta gett spridda och svårtydliga svar. Dock genomförde gruppen 
några egna uppackningsanalyser för att förankra metoden. Upplevelseanalysen var även en 
anledning till att undersöka fenomenet ”unboxing”, där användare själva går in och tittar på 
videos och refererar, analyserar, och diskuterar produkter samt dess status, något 
projektgruppen anser är utvecklingsriktning och påverkande faktor till köp.   

Diskussion om marknadsanalys 
Marknadsanalysen för butiker var begränsad till svensk marknad och gjordes genom besök i 3 
fysiska butiker och fyra olika internetbutiker som säljer goggles. En större undersökning kunde 
ha gjorts då olika butiker har olika upplägg, standarder, mentalitet och framtoning. Dock ansåg 
projektgruppen att tillräcklig info kunde hämtas för att få uppfattning om väsentlig fakta. 
  
Intervjuer skedde med två olika butiksassistenter i två av de olika butikerna där samma typ av 
information framkom, här kunde fler ha intervjuats för att få en mer kvantitativ undersökning. 
Informationen refererades senare med Poc (5.3.2) varav projektgruppen ansåg att 
framkommen fakta var tillräcklig. 
 
För att få en bättre bild av vad som finns för användare att tillgå vid förpackningar och fodral 
för goggles på en internationell marknad gjordes en konkurrensanalys i benchmarkingssyfte. 
Detta för att få inspiration men även se var standard och utbud ligger på idag, samt vad som 
tidigare gjorts. Tydligt framgick att den vanligaste förpackningen är en enklare papperskartong 
med ett plastfönster och att användaren efter köp av goggles fick köpa eget separat fodral. 
Goggles kan förvaras på flera olika sätt av användaren, olika fodral och förvaringsmöjligheter 
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lades samman som ett kollage tillsammans med olika förpackningslösningar. Här kunde fler 
aspekter tagits in som exempelvis prisjämförelser, specifika materialjämförelser och storlekar. 
Dock valde projektgruppen att endast samla in bilder som underlag då projektets fokus låg på 
materialet Durapulp, och priser kunde variera stort beroende på försäljningsland på en 
internationell marknad. 

Diskussion av kravspecifikation 
Kravspecifikationerna påbörjades tidigt och när flera objekt fortfarande var aktuella. Då 
projektgruppen inte visste vad projektet skulle resultera i gjordes flera antaganden utifrån den 
kunskap som fanns tillgänglig för tillfället. Detta är en faktor som kan vara påverkande för en 
missvisande kravspecifikation. Arbetet har kretsat mycket kring känslan av en produkt vilket 
ofta har varit svårt att omsätta till ett relevant krav på grund av svårigheter med att mäta dessa 
empiriskt. Många beslut har därför även tagits utanför kravspecifikationens ramar.  

7.4 Diskussion av förpackningsutveckling 

Diskussion av konceptgenereringen till en gogglesförpackning 
Konceptutvecklingen har skett iterativt och i loopar. Detta grundar sig i utvecklingsobjektets 
natur då det dels är en okomplicerad produkt med mycket fokus på formgivning och 
produktionsmetoder, men även att brainstorming som metod tillsammans med skisser och 
diskussion är svåra att ge struktur åt. Uttryck och utseende är delar som haft stor betydelse och 
är svåra att strukturera i rapportform eller som metoder. Processen innehöll flertalet iterationer 
för att projektgruppen skulle förmedla det rätta uttrycket. I starten av konceptutvecklingen 
ville tillexempel projektgruppen använda ett funktionsmedelträd för att bryta ner 
problemställningen i mindre delar. På grund av produktens simpla natur var detta ett dåligt 
alternativ varvid idén förkastades. På grund av detta inkorporerades tänket istället i de 
iterationer som genomfördes. 

Diskussion av konceptval 
Valet av konceptet ”Pillret” gjordes genom att föra en diskussion med de berörda parterna, 
Howl, Frankly, Poc samt handledare på Linköpings Universitet. Det är möjligt att ett annat 
koncept gått vidare om en undersökning genomförts med egentliga användare. Dock vägdes 
åsikter in om viket koncept som var störst utmaning i konstruktion och produktion samt hade 
mest spännande formspråk. 

Diskussion av produktionsrekommendationer 
Då projektgruppen kom fram till att det behövs solida verktyg för att genomföra 
pressprocessen vid tillverkning av förpackningen krävdes att förpackningen delades upp i fyra 
delar, vilka i efterhand limmas ihop till lock och botten. Tidigare i projektet undersökte 
projektgruppen möjligheterna med att använda kollapsande/expanderande verktyg för att 
åstadkomma en produkt med färre delningslinjer, vilket ur ett estetiskt perspektiv varit 
fördelaktigt. Det hade även inneburit ett steg mindre i processen då det inte krävts någon 
limning. 
 
Angående produktion kvarstår många frågetecken som projektgruppen inte haft möjlighet att 
besvara. Den tidigare användningen av materialet är begränsad vilket gör att projektgruppen 
behövt göra flera antaganden och därför endast kan ge förslag på en produktionslösning utan 
några garantier på att det fungerar. För att svara på dessa frågor behöver mer tester göras på 
materialet i förhållande till funktioner som till exempel möjligheter till living-hinge och snävare 
släppvinklar. Projektgruppen har även fört diskussioner kring möjligheter att använda andra 
metoder för utformningen av Durapulpformen som i tänkta koncept görs med 
vakuumformning. Här diskuterades olika möjligheter att använda metoder från 
plastproduktion, till exempel rotationsgjutning som används för att göra större 
plastkonstruktioner (3.4.2). För att åstadkomma en jämn godstjocklek valdes ändå 
vakuumformning då det är en vedertagen metod. 
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Diskussion om slutresultatet 
Slutresultatet av förpackningsutvecklingen är ett koncept som löser i stort sett alla krav från 
kravspecifikationen av dem projektgruppen kan svara på i dagsläget. Problematiken med 
avsaknaden av ett fönster på förpackningen är något som projektgruppen valt att förbise. Att 
förpackningen även fungerar som fodral är i slutändan viktigast ur en användares perspektiv. 
De produktionstekniska aspekterna förhindrade även att förpackningen hade två vinkelräta 
och släta ytor, vilket ur logistik och butiksmöjligheter hade varit önskvärt. Dock förhöjs den 
estetiska effekten av formen när den är symmetrisk i topp och botten. 
  
Konceptet består inte av endast en förpackning utan innefattar även de stödfunktioner som 
ger konceptet ytterligare fördelar och visar på dess mångsidighet. 
  
Ur designsynpunkt hade det varit önskvärt om det vore möjligt att använda kollapsande 
verktyg för att slippa delningen av lock och botten. Dock visar den utskrivna modellen i 3D att 
det på ett bra sätt går att limma utan att första intrycket av förpackningen. 
  
Projektgruppen är nöjda med det slutgiltiga resultatet även om en förhoppning av att ta fram 
en prototyp i materialet Durapulp hade varit önskvärt för att möjligtvis svara på eventuella 
frågetecken kring produktionen. 

Diskussion av benchmarking 
Kostnadskalkylen baseras endast på verktyg och materialkostnader vilket kan ge ett skevt 
beslutsunderlag. Dock kan det användas i jämförelsesyfte för att få en uppfattning om 
kostnaderna.  

Diskussion av krav från Poc 
Projektgruppen valde att fokusera på att utforma Pillret för att det ska kunna fungera som ett 
fodral och en förpackning i första hand. Det vill säga användarcentrerad design och mervärde 
för kund. För att göra en optimal förpackning krävs dock att den fungerar i en hel 
förpackningskedja, från tillverkare till slutanvändare. Projektgruppen valde dock att fokusera 
mer på design och produktion och mindre på logistiska problem vilket har påverkat slutdesign 
och utformning av förpackningen.  
 
Ett önskemål från Poc var att se objektet genom förpackningen, och använder idag 
plastfönster på sina befintliga förpackningar. Projektgruppen valde dock att fokusera på 
materialet Durapulps möjligheter med dubbelkrökta ytor, alternativa sätt att göra en 
förpackning men även att undvika användandet av plast. Därför valdes ett plastfönster bort ur 
samtliga koncept. Detta för att dels kunna ge mervärde att kunna använda förpackningen som 
ett fodral, men även för att undersöka en ny typ av sätt att kringgå problemet.  

Diskussion kring projektet som helhet 
Projektgruppen anser att projektet i sin helhet är lyckat. Med facit i hand är det dock många 
saker som kunde gjorts annorlunda under resans väg. Hela projektet har bedrivits med många 
iterationer, varav flertalet inte varit planerade från början. Detta har lett till vissa steg tagit 
längre tid än planerat och inneburit mera jobb. I slutändan är dock i stort sett allt arbete 
gynnande för slutresultatet. Att projektet startade med en väldigt bred ingång har också 
inneburit svårigheter med att följa en planering då det ofta dykt upp ny information som 
inneburit att projektet svängt inriktning. Detta har dock lösts genom att revidera planeringen 
för att passa det fortsatta arbetet.  
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8 Framtida studier 
 
Projektgruppen rekommenderar följande som vidare studier. 
Vissa saker har under arbetets gång inte kunna bevisats eller mätas, vilket kan vara att 
rekommendera innan färdig förpackning sätts i produktion. Fysiska krav på materialet som 
tillexempel användnings och miljöpåfrestningar behöver mätas och undersökas.  Dessutom 
vet inte projektgruppen vilken typ av lim som bör rekommenderas samt om kontaktytan har 
tillräcklig yta samt toleranser för att hålla ihop efter satta krav (se kravspecifikation i Bilaga - 
Kravspecifikation), dock gjordes en 3D-utskrift i plast av formen vilken fungerar bra.  
 
Vidare studier rekommenderas även för produktionsoptimering. Projektgruppen har under 
arbetets gång inte kunnat hitta någon produkt där massproduktion används i det aktuella 
materialet Durapulp.  
 
Detta projekt har inte undersökt hur stativet ska tillverkas då fokus primärt låg på Pillret. Av 
denna anledning rekommenderas vidare studier för framtagandet av denna.  
 
Det behöver även revideras hur förpackningen kan fungera i Pocs befintliga logistikkedja. 
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9 Reflektioner 
 
Projektgruppen började projektet med en bred ingång och en materialstudie. Detta utan att 
direkt veta vilket material som söktes samt i vilket syfte det skulle användas. I vanliga fall söks 
material efter applikation vilket gav svårigheter att veta vilken riktning sökningen skulle styras 
åt. Dock var det väldigt intressant att utforska material på det viset, vilket innebar en frihet och 
möjlighet att undersöka nya material och produktionsmetoder som normalt sett inte är en 
klassisk ingång.  
 
Förpackningen Pillret är i grund och botten en relativt teknisk okomplicerad produkt, varvid 
fokus snarare låg på form och uttryck samt produktionstekniska egenskaper. Detta var 
intressant ur ett ingenjörsperspektiv och en positiv upplevelse för projektgruppen.  
 
Det har varit intressant att jobba med ett material som i dagsläget är relativt nytt på 
marknaden och finns i få applikationer. Det har varit svårt att hitta information och undersöka 
vad som är möjligt med materialet. Förhoppningsvis kan detta arbete peka på vad som 
efterfrågas på marknaden samt vad som vidare behöver utvecklas inom produktion för att 
Durapulp ska kunna slå sig in på en större marknad. 
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Bilagor 
 
1: Materialsökning 
I denna bilaga visas de material, produktnamn samt länkar till producerande företag, som 
undersöktes efter en första sållning i databasen MTRL. Dessa material klarade kraven 
”förnyelsebart”, ”återvinningsbart” och ”nedbrytningsbart”.   
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Bilder är hämtade från materialdatabasen MTRL, och källor till producerande företag är hämtade direkt 
från företagshemsidor. Samtliga under oktober månad 2012. 
 



2. Viktningstabell i materialstudien 
I denna bilaga presenteras hur de olika materialen som undersöktes, viktades mot varandra för att 
se vilka som hade störst potential att utvecklas till en spännande produkt. Viktningstabellen och 
dess resultat kan läsas nedan: 

 
 
De fyra material som värderades högs var:  
(1) 3D-lamminat Reholz 
(2) Somic woven Paper  
(3) DuraPulp  
(4) FibreForm 
 

1                     2            3  4 
 
Källor november 2012:  
1. www.Reholz.de 
2. http://www.somic.co.uk/products/woven-paper-fabrics/ 
3. www.sodra.com 
4. www.billerud.com 

! "#$%&'()')*! Nyhetsvärde Fysiska egenskaper Taktil 
känsla 

Estetiskt Producerbarhet  

DuraPulp +,-.'#&/0-123!4! 5! 5! 5! 5! 5! 6!
PaperFoam .&#$$-7!.-..!+18/9:8&-;4! <! 5! 5! <! 5! =!
FibreForm .-..#&!$:0!*>&!-77!#0?:$$-!

!@!(-&0.&#$$-!
5! 5! 5! 5! 5! 6!

Loomtex A:0!&:77')*!+;')@.-..#&4! <! <! 5! 5! <! B!
Foamed paper   A:0!9&'*:;'7?:;;-&! 5! 5! <! <! <! B!
MoldedPaperPulp CDE7#7!.-..!+E&')?#2>;;-&#4! <! 5! <! <! 5! B!
SpunKraftPaper A.E))#7!.-..#&! 5! 5! <! <! <! B!
BeeBoard F:)#G1:0?!?:-&8! 5! 5! <! <! 5! =!
WovenCraftPaper (H(7!.-..#&!+2I*7-;-&#4! <! <! 5! 5! <! B!
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SOMNIC MG*!'!7&H9'?#&! 5! 5! 5! 5! <! P!
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3. Beslutspunkt 1: Dokumentation över utvärderingen av de fyra återstående materialen. 
 
I denna bilaga visas för- och nackdelar med de olika utvalda materialen som presenterades för 
styrelsegruppen vid den första beslutspunkten (BP1), samt de alternativa vägar projektet kunde ta. 
Beslut gjordes efter diskussion om vad både projektgruppen och styrelsegruppen tyckte var mest 
spännande och potentiellt nyskapande. Under detta möte presenterades även vilka alternativa vägar 
som var möjliga för projektet att ta. 
 
 
3D-lamminat (Reholz) 
Positivt: Häftiga formmöjligheter 
Negativt: Företaget ligger i Tyskland, kan bli svårt att göra prototyper inom rimlig tid 

 
DuraPulp (Södra) (Finns som två varianter: värmepressat samt torkat )  
Positivt : Nytt spännande material, kan produceras på  många sätt t.ex. av ark, gjuta, pressa. 
Negativt: Området har redan utforskats: barnstol, lampa, galgar, nyhetsvärdet är således sämre. 
 
FibreForm (Billerud) 
Positivt – Billerud ger bra respons och har  
Negativt – Begränsade formmöjligheter 
 
SOMIC woven paper 
Positivt: Fiber, kan bli en utmaning att göra en produkt av en väv 
Negativt: Svårt att göra något med utan kombinerade material 
  
Alternativ 1 
Väljer ett material och sätter det i ny kontext och ser var det leder och hur hårt man kan 
pusha/modifiera materialets grundegenskaper. 
  
Alternativ 2 
Väljer ett material att utgå ifrån, och utifrån materialets egenskaper väljs en produkt. 
 
Alternativ 3 
Väljer en produkt, och utifrån produktens krav väljer vi material från materialstudien. Vid brist på 
lämpliga material görs en kortare iteration av materialstudien. 
 
Alternativ 4 
Skiter i materialstudien (då den är baserad på förnyelsebar, återvinningsbar och nedbrytningsbara 
material). Tittar endast på en produkt och gör ny materialstudie utifrån det. 
 
 
 
 
  



4. Frågor ställda till Helena Ståhle, PulpLabs, Södra 10 december 2012 
 

1. Kan man gjuta direkt från massa, eller behövs det först en ”sugform” som vid tillverkningen 
av Parupu?  
För att få en snygg yta samt att få materialet att fördela sig jämt så behöver man använda 
sig av en ”sugform”. 

2. Går det att använda verktyg liknande de som används vid plast, med backning i verktyget? 
Dvs. ett flerdelat verktyg. Vi förstår att ett sådant kostar mer, men undrar om det är möjligt.  
Vet inte, har aldrig stött på frågan tidigare, vad menas med backning i verktyget? 

3. Living hinge? Kan man göra ett veck i den aktiverade durapulpen som går att böja och 
använda som gångjärn? Genom att t.ex. klämma ihop/pressa ett veck?  
Blir nog svårt då man aktiverar materialet genom att värma det och då måste man se till att 
en del inte är varm men det går kanske att göra genom kylning. 

4. Hur stor är precisionen vid pressning? Kan man göra två delar och limma ihop utan 
problem, vilken materialtjocklek krävs? T.ex. göra ett rör i två delar vilket ger ett rakt rör 
utan släppvinklar på längden.  
Ser inga problem att göra ett rör i två delar, borde gå att limma ihop delarna sedan. Vad 
gäller tjockleken så är det nog viktigare att se vilken tjocklek som krävs för att skydda 
produkten innanför och vilka tryck som skyddshöljet utsätts för och dimensionera utefter 
det. 

5. Vilka dragningar är möjliga vid arkpressning? Finns det begränsningar i radier etc?  
Vi ser stora problem med töjningen då vi jobbar utifrån ark, bland annat att vi kan få 
problem med delaminering om inte pressverktyget är rätt utformat. Kan du utveckla hur ni 
har tänkt med dragningar vid arkpressning. Vi har gjort lampan genom att pressa ark men 
har problem med sprickbildningar vid de jobbiga vinklarna. 

6. Kan man varmpressa ihop två ark och på det viset utesluta lim? T.ex. göra en strut med 
överlappande ändar?  
Ja, så har vi gjort lampan, som nämnts tidigare så gäller det att pressverktyget är väl 
designat med värmeslingor i pressverktyget får att få en jämn värmeöverföring och 
aktivera materialet överallt. 

7. Hur kan man printa text/grafik på materialet? Vid ark, är det möjligt att printa innan 
varmpressning? Vilken tryckmetod krävs? Kan man använda färger? Vilken detaljrikedom 
tillåter materialet? Sugs färgen in och blöder ut? Är det möjligt att få fram olika glans på 
printad yta?  
Vi har kollat lite på detta och det går att printa men kräver en speciell metod, ska kolla upp 
detta mer noga. Tofteloftet printar på DuraPulp så det går! Jag tror att trycket inte blir så 
bra om man printar innan varmpressning men vet inte. Färger går bra att använda. Vad 
menar ni med olika glans på ytan? Det går även att prägla materialet i olika mönster vid 
pressningen. 

8. Kan man få olika glans i ytan/materialet vid pressningen?  
Beror nog på hur bra formationen är innan pressningen. Går ju alltid att lägga en film på 
ytan för uppnå andra ytegenskaper. 

9. Kan man pressa olika tjocklek på materialet i samma press? Dvs. olika tjocklek över en yta.  
Det går nog inte att göra jättestora skillnader i tjocklek men det går, materialet kommer då 
att få olika egenskaper beroende på hur hårt pressat det är. De områden som är mindre 
pressade tar då lättare upp vatten tex. Och blir inte lika slittåligt men som sagt, det beror på 
hur stora skillnader i tjockled det är. 

10. Hur är durapulps formbeständighet efter gjutning resp varmpressning?  
Det blir mycket hårt, vill ni att jag skickar provbitara som vi har formpressat från ark så ni 
kan se hur styvt materialet blir? Om sp 
Kan man blanda ark av olika färg och pressa ihop dessa, och behåller då dessa sin 
ursprungliga färg? T.ex. som en regnbågsskiva?  
Jag tror att de behåller sin färg men är inte säker, vi har inte provat detta. 

11. Vad har materialet för densitet? Olika vid ark och gjutet?  
Densiteten varierar beroende på hur mycket vi pressar det, vi kan justera beroende på krav 
på produkten. 



12. Hur är ytfinishen vid gjutning? Går det få bättre än äggkartongskänsla, har du mått på det?  
Vi kan få en mycket bra ytfinish med formgjutning, den är helt slät och fin och inte alls som 
för en äggkartong! Vi säger att materialet är starkt som plast men att den har en känsla av 
papper! 
 
Annan info från Helena Ståhle, PulpLabs, Södra 2012-11-28 
För att tillverka en geometrisk form med dubbelkrökta ytor så behöver man använda 
formgjutningstekniken för att kunna erhålla de djupa drag som behövs för en sådan form. 
Vi använde oss av formgjutningstekniken då vi tillverkade demonstratorn DuraPulp som ni 
kan se på www.pulplabs.com. Det tar tid att ta fram gjutformar och pressverktyg för att 
kunna göra formen, räkna med 6-8 veckor. 
 
 
 

 
 
  



5: Idégenerering av område lämpligt för Durapulp  
I denna bilaga presenteras en del av de idéskisser, skisstabeller och mind-maps som gjordes under 
idégenereringen av val av produktområde för durapulp. Idégenereringen skedde under 
brainstorming samt diskussion tillsammans med styrgrupp samt handledare från Linköpings 
universitet.  
I detta steg framkom att förpackningar med mervärdet att kunna användas som fodral av en 
användare, var ett nytt spännande område för denna typ av material. 

I denna idégenerering framkom att lämpliga produkter att göra förpackning med mervärdet att 
kunna använda som fodral var gogglesförpackningar, datorförpackningar samt 
gitarrförpackningar. 
  



6: Idéanalys  
I denna bilaga visas hur användning av produktscenarion resulterade i olika flödesscheman.  
I flödesschemat för varje enskild förpackning med innehållande produkt framhävs var i 
aktörskedjan syftet för förpackningen blir som viktigast. 
I bilderna är det gulmarkerat där förpackningens syfte blir som viktigast. 
 
Utredning för goggles och vad dess förpackning bör klara i en aktörskedja: 

 
Utredning för dator och vad dess förpackning bör klara i en aktörskedja: 

 



Utredning för gitarr och vad dess förpackning bör klara i en aktörskedja: 

 
 
 



7: Kravspecifikation 
I denna bilaga presenteras kravspecifikationen för gogglesförpackning 
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enten
cm

2
<

 11
K

rav
Ja

V
isa huvudprodukten i butik

Produkten ska gå att visa liggandes eller hängandes i butik
Ja/N

ej
Ja

K
rav

Ja
Larm

bar
Produkten ska gå att larm

a/plom
bera/försegla

Ja/N
ej

Ja
Ö

nskem
ål

Ja
Ö

pnnings- och stängningsbar
G

år att öppna och återförsluta
ggr

<
150

K
rav

Fram
tida studier

E
rgonom

i
Produkten ska kunna greppas m

ed en hand
Ja

Ja
K

rav
Ja

Tåla last
Stå em

ot en utbredd last utan att kolapsa
N

~
50

K
rav

Fram
tida studier

A
nvändningsfrekvens

A
ktivt: 2 ggr/dag*14 dag/år

Passivt: A
nvänds som

 förvaring resten av året, utan användarinteraktion
ggr/år

28
K

rav
Fram

tida studier

Livslängd
U

nder ovanstående förhållanden ska produktens livslängd vara 5år
Ja/N

ej
Ja

önskem
ål

Fram
tida studier

Tåla fuktförändringar
Produkten tillåter att fukt transporteras ut

Ja/N
ej

Ja
K

rav
Fram

tida studier
K

lara ett fall
Ska kunna tappas m

ed produkt i utan att skada produkten
m

2
K

rav
Ja

Skydda m
ot repor

Produkten innehåller elem
ent som

 kan repa innehållet
Ja/N

ej
N

ej
K

rav
Ja

Plats för extra lins/linser
Produkten ska ha plats för extra lins/linser

st
1

önskem
ål

Ja
Plats för putsduk

Produkten ska ha plats för en putsduk
Ja/N

ej
Ja

önskem
ål

Ja
A

nvändningsm
iljö

Tem
peratur

Produkten klarar av att förvaras i föränderlig tem
peratur

C
-30<

C
<

40
krav

Fram
tida studier

Fukt
K

larar av att ligga i fuktig väska under kortare intervaller
Ja/N

ej
Ja

önskem
ål

Fram
tida studier

D
am

m
T

äcka innehållet från alla sidor
Ja/N

ej
Ja

K
rav

Ja
System

krav
U

nderlätta skeppning
Produkten ska inte vara opropetionerligt stor i förhållande till goggelsen

%
Ö

nskem
ål

Ja
E

genskaper : vikt
inga krav - kan dock jäm

föras m
ed nuvarande förpackningar som

 m
åttstock

g
D

ensitetberoende
E

genskaper : volym
inga krav - kan dock jäm

föras m
ed nuvarande förpackningar som

 m
åttstock

dm
3

V
ärde: 2,15

E
genskaper : D

im
ension

inga krav - kan dock jäm
föras m

ed nuvarande förpackningar som
 m

åttstock
m

m
värde: h:205, d:130, r:65

E
m

ballage: Producent till butik
Leverans- och planeringsegenskaper

(H
ur m

ånga ska tillverkas? Ska produkten skilja sig m
ellan olika m

odeller av goggles? E
tc)

100/år, 3 storlekar
Ska tillverkning ske satsvis eller kontinuerligt?

-
E

konom
iska egenskaper: 

T
illverkningskostnad

U
S $

~
 5

Ö
nskem

ål
-

Skrotning/Å
tervinningsegenskaper

Ska gå att återvinna
Ja/N

ej
Ja

K
rav

Ja
M

iljöpåverkan
Innehålla m

aterial som
 är giftiga vid återvinning, eller kan påverka användarens hälsa vid 

användning.
Ja/N

ej
N

ej
K

rav
Fram

tida studier

E
j m

ätbara önskem
ål

Intuitiv
A

nvändaren ska förstå att förpackningen går att använda som
 ett fodral

E
j m

ätbart
Ö

nskem
ål

 -
Å

terspegla produktens standard
Produkten ska återspegla goggelen rättvist och jäm

likt i kvalité, pris och branding
E

j m
ätbart

Ö
nskem

ål
 -

T
illfredsstållande uppackning

U
pplevelsen vid uppackning ska inge lyxighet

E
j m

ätbart
Ö

nskem
ål

 -
E

stetiska egenskaper
Produkten ska gå att anpassa till specifikt företags form

språk
E

j m
ätbart

Ö
nskem

ål
 -



 
 
8. Uppackningsscenarion (unboxing) 
 
I denna bilaga presenteras hur projektet tittat på uppackningsscenarion för olika typer av 
produkter och dess förpackningar. Här förklaras genom bild, hur många moment som ingår innan 
produktpresentation, vilken upplevelse användaren får, om och hur förpackningen är anpassad för 
användarvänlighet, kvalitet på förpackning, materialåtgång för att skydda produkten, samt hur 
information ges till användaren.  
I denna undersökning analyserades två typer av datorförpackningar, och två typer av 
gogglesförpackningar, en med högre och en med lägre kvalitet. 
Av gitarr analyserades endast ett uppackningsscenario. Samtliga scenarion i denna bilaga är 
hämtade ur unboxingpresentationer på internet.  
 
Uppackning av goggles 
 
Goggles.1 Skeppad kartong, inkl förpackning, fodral, putsduk, extra linser. 

 
Källa: http://www.youtube.com/watch?v=Gc9MGgwpGU0     (2012-11-15) 
 
Goggles.2 Endast fönsterkartong med medföljande tygpåse. 

 
Källa: http://www.youtube.com/watch?v=p6549d_sDIw  (2012-11-15) 
 

Exklusiv Gogglesförpackning  
Typ av förpackning: Exklusiv 
Antal steg till produkten: 4 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 3 
Positiva för upplevelsen: 3 
Negativa för upplevelse: 0 
 

Budgetgogglesförpackning  
Typ av förpackning: Budget 
Antal steg till produkten: 4 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 2 
Positiva för upplevelsen: 0 
Negativa för upplevelse: 4 
 



 
Uppackning av dator 
Dator 1. 

 
 
 
Källa: http://www.youtube.com/watch?v=RyHPbUi05rA  (2012-11-15)  
 
 
Dator.2 

 
 
 
Källa: http://www.youtube.com/watch?v=iXqQ4tiEfZE   (2012-11-15) 
 
 
  

Exklusiv Datorförpackning  
Typ av förpackning: Exklusiv 
Antal steg till produkten: 6 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 6 
Positiva för upplevelsen: 4 
Negativa för upplevelse: 2 
 

Budget Datorförpackning  
Typ av förpackning: Budget 
Antal steg till produkten: 6 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 5 
Positiva för upplevelsen: 0 
Negativa för upplevelse: 6 
 



Uppackning av gitarr 

 
 
Källa gitarr: http://www.youtube.com/watch?v=A_l-GZwadj8  (2012-11-15) 
 
 
 
 
I rapporten finns bildscenario för hörlurarna.  
Följande resultat framkom:  
 
  

Budgetgitarrförpackning 
Typ av förpackning: Budget 
Antal steg till produkten: 3 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 4 
Positiva för upplevelsen: 0 
Negativa för upplevelse: 4 
 

Resultat Hörlurar 
Typ av förpackning: Exklusiv 
Antal steg till produkten: 6 
Förpackningen innehåller så här 
många delar: 6 
Positiva för upplevelsen: 4 
Negativa för upplevelse: 2 
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