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to University of Skövde as a Bachelor Degree Project at the School of 
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I certify that all material in this Bachelor Degree Project which is not my 
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____________________________________________________
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Sammanfattning
Denna rapport redogör för en miljövänligt inriktad produktutveckling 
som syftat till att ta fram ny förpackning med förbättrade miljö- och 
säljaspekter åt Primus Sverige AB:s produkter. Rapporten behandlar 
designprocessen från den första insamlingen av fakta till slutgiltiga 
resultat med en beskrivning av alla metoder som involverats i arbetet. 
Fokus har legat på en tydlig miljömedvetenhet och rapporten innehåller 
en fördjupning av begreppet livscykelanalys (LCA) för produktutveckling. 
Under arbetet har konsumenters åsikter om varumärket Primus och 
miljövänlig profilering legat till grund för att med förpackningarna 
kommunicera rätt värdeord som kvalitet, teknik, miljömedvetenhet och 
äventyrarens självklara val. 

Fördjupningen i livscykelanalysen visar att kompostering och andra 
alternativa avfallshanteringar från det biologiska kretsloppet inte går att 
implementera på tillfredställande sätt i designprocessen. 

Arbetet resulterar i två slutkoncept. Ett koncept innebär en skyddande 
förpackning som tillverkas av naturfiber med vakuum - termoformning 
för att få fram attraktiva och unika former. Råvaran är avfall från 
annan industri som annars inte används till något. Förpackningen 
kan komposteras men även återvinnas i pappåtervinningen. Det 
andra konceptet är både förpackning och nyttoprodukt i form av ett 
sittunderlag. En yttre förpackning ersätts således med ett sittunderlag 
med samma livslängd som ett Primuskök. Materialet rekommenderas 
vara polyamid 6.6, vilken har möjlighet att återvinnas till 100 % och 
vars kvaliteter uppfyller alla kundkrav. Materialet kan återvinnas bland 
annan plast men ett återtagningssystem rekommenderas för att till fullo 
utnyttja materialets egenskaper. 

De två koncepten följer filosofin Cradle to Cradle med polyamid 6.6 som 
näringsämne i ett tekniskt kretslopp och naturfiber som näringsvärde i 
ett biologiskt kretslopp. En tydlig gemensam layout för koncepten har 
tagits fram för att utmärka Primus och deras produkter på marknaden.
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Abstract
This work of examination describes an environmentally oriented 
product development aimed to develop new packaging with improved 
environmental and sale aspects of the products from Primus Sweden AB. 
The report covers the design process from the first collection of facts 
to the final results with a description of all methods involved in the 
work. The focus has been on a clear environmental awareness and the 
report contains a deepening of the concept life cycle assessment (LCA) 
for product development. In the process, the consumers’ opinions of 
the brand Primus and environmental profiling formed the basis for the 
packaging to communicate the right values such as quality, technology, 
environmental awareness and adventurer’s first choice. 

The deepening of the life cycle analysis shows that composting and other 
alternative treatment of the biological cycle is not possible to implement 
in a satisfactory way in the design process. 

The work results in two final concepts. The first concept consists of a 
protective packaging made from natural fibres, which are vacuum - 
thermoformed to produce attractive and unique shapes. The raw material 
is waste from other industries which otherwise would be of no use. The 
packaging can be composted but also recycled among cardboard. The 
second concept is both packaging and commercial product in the form 
of a seat pad. An outer packaging is thus replaced with a seat pad with 
the same life span as a Primus stove. The material is recommended to be 
polyamide 6.6, which can be fully recycled and has qualities that meet 
all customer requirements. The material can be recycled among other 
plastics, but a take-back system is recommended to fully recover the 
properties of materials. 

The two concepts follows the Cradle to Cradle philosophy in which 
polyamide 6.6 is part of the technical life cycle, and the natural fibre 
is part of the biological life cycle. A clear common layout have been 
developed to distinguish Primus and their products on the market. 
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1
1 Inledning
I en värld där stora delar av populationen lever i en slit- och slängkultur, 
påverkas naturens balans av stora råvaruuttag och nedskräpning. Med 
den växande världspopulationen vars efterfrågan efter konsumentvaror 
är detta ett eskalerande problem. Det område som vårt examensarbete 
behandlar är de förpackningar som Primus Sverige AB:s produkter 
förpackas i. Vilken inverkan har egentligen dessa förpackningar på 
miljön och hur kan de göras bättre? 

1. 1 Primus Sverige AB
Primus Sverige AB (hädanefter Primus) ingår i koncernen Fenix 
Outdoor och är ett företag som i huvudsak tillverkar utomhuskök och 
diverse artiklar för friluftsliv. Det första Primusköket konstruerades 
1892 av Frans W. Lindqvist. Primus utomhuskök har varit med de första 
människorna som nått Sydpolen såväl som toppen på Mount Everest. 
I dag exporterar Primus till ett sjuttiotal länder, som står för cirka 
90 procent av deras totala försäljning. De fortsätter utvecklingen av 
utomhuskök i 1890-talets pionjärsanda, då primusköket uppfanns, och 
utvecklar hela tiden nya produkter utifrån idéer och impulser från hela 
världen. På kontoret i Solna, Stockholm finns idag 15 anställda. Primus 
affärsidé är:

“Att utveckla, marknadsföra och sälja varor av högsta kvalitet 
och innovativa mobila produkter för “Matlagning - Belysning 
- Uppvärmning med komfort” i segmenten Outdoor and Family 
Outdoor genom selektiva distributionskanaler och länder”  
    (N. Lagström Primus 24 januari 2010) 

År 2006 presenterades en ny serie av utomhuskök, kallad Eta-serien. 
Eta är den grekiska bokstaven som bland anat står för effektivitet, 
och tecknet för Eta finns placerat på samtliga kök i serien och deras 
förpackningar. Till skillnad från deras konventionella kök så är 
Eta-serien mer effektiv i uppvärmningen av kastrull, vilket innebär en 
kortare kokningstid. I botten av alla Eta-kärl patenterad flänsring, som 
fungerar som en värmeväxlare som, fördelar och tar upp värmenergin 
från gasen under kärlet snabbare och effektivare än konventionella kök. 
Med värmeväxlaren krävs dessutom en mindre låga, och både koktiden 
och mängden bränsle minskar markant med Eta-serien. En minskning 
med en tredjedel av både kokningstiden och mängden bränsle utlovas av 
Primus (N. Lagström Primus, muntlig kontakt 24 Januari 2010). 
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1. 2 Design med Cradle to Cradle i åtanke
Cradle to cradle är ett begrepp skapat av kemisten; Michael Braungart 
och arkitekten; William McDonough. Cradle to Cradle är en ideologi 
vars grundtankar är att återföra lika mycket till naturen som vi tar 
ifrån den. Människan skall inte behandla naturen mindre dåligt utan 
istället genomtänkt bra. Här utnyttjas skräp som en resurs och använder 
naturens processer som modell. Genom rätt design försvinner begreppet 
avfall, istället ses den som näring eller som värdefulla ingående delar i 
industriella processer (McDonough & Braungart 2009).

Ideologin Cradle to Cradle skall ses som ett kretslopp där inget förstörs 
eller försämras för varje varv i kretsloppet. På jorden existerar två 
kretslopp; det biologiska kretsloppet och det tekniska i vilket råvaror tas 
ur jorden och förädlas till de produkter som människan använder och 
som till slut återförs till naturen trots teknisk återvinning. Enligt Cradle 
to Cradle är industrin förenlig med vårt ekosystem om det bara görs rätt 
från början, och inte bara förbättrar det redan felaktiga tillvägagångs-
sättet. Cradle to Cradle Design (även förkortat C2C Design) efterliknar 
därför naturens material och energiflöden. Det biologiska kretsloppet, 
som finns i naturen, har inget avfall utan alla slutprodukter är ingångsma-
terial för andra organismer. Allt liv i naturen närs av solenergi och gynnas 
av mångfald (MBDC 2003 se Design Guidelines 2009). Det biologisk och 
tekniska kretsloppet är förenligt och det tekniska innefattas alltid i det 
biologiska, se bild 1.1.

Ideologin innefattar även att vara ekonomiskt medveten. Att vara 
miljömedveten skall inte vara en ekonomisk last, utan tvärtom skall 
pengar kunna sparas på ett Cradle to Cradle-system.

1. 3 Uppdraget
Primus ska profilera sig som mer miljövänliga genom att lansera Eta, 
som kräver mindre mängd bränsle och effektiviserar användandet. Detta 
är något som går kunden förbi idag och konsumenter vet förmodligen 
inte att det finns ett bättre alternativ för matberedning i naturen som 
förbrukar mindre naturresurser. En förpackning är en förslutande 
produkt som säljer innehållet i butik och skyddar produkten inuti under 
diverse logistisk hantering och där öppnar sig därför ett problem och 
område till lösning på problemet.

Uppdraget består i att utveckla en ny förpackning till Primus Eta-serie 
som skall innehålla och skydda deras produkter. Att hitta ett nytt material 
till förpackning som faktiskt är helt miljövänlig och förpackningen skall 
dessutom själv förmedla miljövänlighet och spegla innehållets, företagets 
och varumärkets miljöprofil. Förpackningen skall ha ett säljande yttre 
samt framhäva Primus värdeord Economy, Ecology, Efficiency (EEE).

Aspekter om transport, vikt, volym och packbarhet skall beaktas och 
optimeras. På förpackningen skall företagets logotyp, produktens 
namn och produktnummer samt information om produkten hittas. Viss 
information om produkten är ett lagkrav och standard EN 521 (CEN 
2006) inom förpackning skall följas.
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1. 4 Målsättning

1. 4. 1 I egna ord

Vi, Alexander och Henrik har för avsikt att utföra ett examensarbete med 
inriktning mot Design med omtanke, det vill säga att med stor miljömed-
vetenhet arbeta mot ett för naturen och människan rättvist resultat. Idag 
är det mycket populärt att arbeta med grön utveckling inom produktut-
veckling. Många företag vill ha en miljövänlig profil men få tar det till en 
respektabel nivå. Det är av stort intresse att nischa sig mot konkurrensen 
om framtida arbete med filosofin Cradle to Cradle. Primus är ett företag 
som vill ha en tydlig miljöprofil och till deras Eta-serie behöver de en ny 
förpackning som speglar denna profil. Detta är dock bara en början till 
en mer hållbar utveckling. Köken i sig är allt ifrån miljövänliga men en ny 
förpackning är en början.

Vi vill skapa en ny förpackning bättre speglar Eta-seriens miljövänliga 
profil och fördelar och visa vägen för företag som är i behov av 
förpackningar att det finns miljövänligare alternativ än den idag mycket 
populära wellpapp och kartong som förpackningsmaterial.

Förpackningen skall dessutom visa produktutvecklare och förpack-
ningstillverkare att det finns ett mer miljömedvetet alternativ inom 
förpackning. Produkterna skall sälja bättre samtidigt som förpack-
ningarna gör mindre miljöpåverkan. Idag lämnar företagen stort ansvar 
för återvinningen till konsumenterna. De köper in förpackningar som 
säljer deras produkter, vars öde läggs i konsumenternas händer.

Vi vill att företaget tar ansvaret för att materialet är miljövänligt och 
helst eliminera risken för miljöförstöring bland konsumenterna. Inte ens 
människor, ovilliga till återvinning, ska kunna bidra till dålig miljö med 
våra nya förpackning. 

Examensarbetet handlar därför om produktutveckling med miljövänlig 
profil där hela designprocessen fokuserar på en slutprodukt där 
alla miljöpåverkande faktorer har övervägts, så kallad Design for 
Environment (Bauman & Tillman, 2004).

1. 4. 2 Frågeställning

Utifrån uppdraget och egna målsättningar uppstår en frågeställning som 
projektet lutar sig mot:

Huvudfråga: Hur kan förpackningen utformas för att förmedla till 
kunden att Primus Eta-serie är ett bättre miljöval än andra serier ur 
Primus och konkurrenters kök, och samtidigt vara mer miljövänlig? 

Delfråga: Hur kan den nya förpackningen bli närproducerad, och i ett 
Cradle to Cradle - material?

Bild 1.1  Enkel skiss över integrerat krestlopp enligt C2C
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2
2 Förstudie
Under utvecklingsprocessen är det av yttersta vikt att en noggrann 
förstudie utförs för att arbetsgruppen ska kunna sätta sig in i 
problematiken och behoven. I kapitlet undersöks marknadskommu-
nikation genom förpackningar och varumärken relaterade till Primus. 
Funktion och form av emballage undersöks och målgruppers åsikter 
noteras under bland annat studiebesök. Studien ligger till grund för 
kravspecifikationer och planering och fördjupningar i miljövänlig design.

2. 1 Marknadskommunikation

2. 1. 1 Litteraturstudier

Inledning

Följande verk har stått för mest indata under förstudien av marknads-
kommunikationen:

Packaging Design av Howard Milton

Packaging design ger en bakgrund gällande design av förpackningar 
och marknadsföring. Med förpackning menas i boken i huvudsak den 
fysiska behållare i vilken en vara eller produkt innesluts och används 
tillsammans med produkten under hela dess användande och slängs då 
produkten tagit slut. I boken återfinns fallstudier av varumärken som 
lyckats stärkas tack vare god design av förpackningar och bra koppling 
till aktuell marknadsföring och produkt. Den typen av förpackning som 
beskrivs i boken och den typ av förpackning projektet utvecklar delar 
samma funktion; att framhålla ett varumärke och sälja en produkt i 
butikshyllan. Boken används för att utröna och hitta de tekniker som 
används för kommunikation mellan förpackning och kund. Det vill säga 
hur texter och färger på emballaget berättar om sitt innehåll på rätt sätt 
till kunden.

Retail Management av Levy och Weitz

Avsnittet; Store layout, design and visual merchandising i boken Retail 
management behandlar utformandet av butiker och olika försäljnings-
strategier för att göra en butik framgångsrik. Hur ytor i butiken effektivt 
utnyttjas för att ge kunden en känsla av att vara i centrum och därmed 
påverka köpbeteendet. Boken gav en infallsvinkel för att kritiskt granska 
butikers utseende och placering av produkterna under studien. 
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2. 1. 2 Förpackningar och produkter

Värdet av förpackningen i försäljningsfrågan

Design av förpackningar skiljer sig från andra discipliner av formgivning 
den främst handlar om rättfram igenkänning. Designen skall ge en snabb 
och otvetydig identifiering av produkten och varumärket, det skall vara 
en enkel disposition. Ett varumärke utmärker sig från en produkt genom 
att besitta en identitet som signalerar Syfte och Prestanda, Kvalitet och 
Värde (Milton 1991, s. 11). En förpacknings goda egenskap(er), som 
skiljer sig mot konkurrensen, ger varumärkesidentitet.

Enligt Milton (1991) är design av förpackningen en marknadsföring 
av varumärket och dessa skall gå hand i hand och följa samma tanke 
helst med samma medel. Det vill säga att förpackningen måste spegla 
innehållet grafiskt och typografiskt. 

Layout - Typografi

Rekommenderat typsnitt för tydlighet är rundade, gemena bokstäver. 
Det är dessa vi ser först redan som barn. Frakturstil på löpsedlar ger 
auktoritet och antydan till faktaredovisning. En utsirad typografi ger 
intryck av elegans och ett sofistikerat kvalitetsintryck. Roman serif – ger 
en text krydda av mogenhet, uppvisar kvalitet och engelskt. Sans serif 
– Uppvisar tydlighet men kan ses som själlös (till exempel på sjukhus).

Färg i kombination med typsnitt är det viktigaste i det grafiska på en 
förpackning. Är texten omkring mindre utstående står varumärket ut 
mer. (Milton 1991).

Regler vid design av förpackningar

Produktens namn bör reflektera konsistens och kvalitet som våt eller 
torr, rå eller mjuk och så vidare och förpackningens designelement måste 
speglas av produkten. Om det finns en intränad vedertagen symbol för 
varumärket som funnits i många år är det ett ovärderligt designelement 
för marknadskommunikation. Ändringar på en sådan logotyp bör av 
den anledningen aldrig ändras till färg eller form. Om en förändring 
efterfrågas får den endast utformas för att förstärka varumärkets 
karaktär (Milton 1991)

I fortsatt arbete

Eta-serien äger redan egen logotyp och har ett mer eller mindre inarbetat 
varumärke. För att projektet skall lyckas med att få en unik förpackning 
som kunden lätt hittar och som speglar innehållet bör således layouten 
på förpackningen utformas enligt följande devis: 

 ■ För tydlighet bör text utan serifer nyttjas.

 ■ Spegla Eta-seriens prisläge genom att minska antalet färger.

 ■ Ge intrycket av robusthet och pålitlighet genom att lyfta fram 
logotyper.

 ■ Kombinera dessa med ytterligare tekniska krav och former.
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2. 1. 3 Varumärkesundersökning

Syfte

För att få en bättre förståelse för vad Primus med sina varumärke vill ha 
för identitet samt vilken profil de vill spegla till sina kunder, gjordes en 
analys av varumärkena och deras egenskaper. 

Primus

Primus som varumärke har en innebörd och betydelse från grekiska 
vars betydelse är först, främst eller den främste. Det passar utmärkt då 
Primus är det äldsta företaget på marknaden som tillverkar utomhuskök. 
Deras kök var det första att nå Sydpolen samt toppen av Mount Everest, 
världens högsta berg. Primus är ett registrerat varumärke vars namn är 
metaforiskt eftersom det valts efter ordets innebörd. 

Primus logotyp (bild 2.1) består av tre karaktäristiska färger; vitt, svart 
och rött. Hålrummet kring bokstäverna och den svarta ringen är färgat 
vitt. Logotypen är alltså en kombination av visuella element och text som 
tillsammans skapar ett varumärke för konsumenter att känna igen.

Primus beskriver sig i sitt interna arbete som pålitliga, innovativa, erfarna, 
emotionella, självuttryckande och funktionella. Deras kärnvärden 
bygger på löften om att ge varm mat, ljus och värme till kunden samt att 
deras produkter presterar perfekt, till och med bättre än förväntan (N. 
Lagström Primus, personlig kontakt 24 Januari 2010).

Eta

Eta-serien som Primus själva tillverkar har givits varumärket Eta, den 
lilla bokstaven för H i det grekiska alfabetet se bild 2.2. Symbolen för Eta 
används flitigt i olika områden som fysik, kemi och matematik med olika 
innebörd. Det som Primus tagit sin innebörd från är från kraftkällor där 
Eta är ett mått för effektivitet.

Bild 2.1  Primus logotyp

Bild 2.2  Eta´s logotyp

Bild 2.3  Primus logotyp för EEE

Bild 2.4  Primus logotyp för koldioxidskompensering
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Eta som logotyp är en kalligrafi av symbolen eta (η), i en färg som 
påminner om primus röda. Primus har inte registrerat “Eta” som 
varumärke. Eta-serien har funnits i Primus sortiment sedan 2007 och 
enligt N. Lagström på Primus (personlig kontakt 24 Januari 2010), är det 
som är mest utmärkande för Eta-serien den flänsring som sitter i botten 
av kastrullerna. 

Ytterligare logotyper och varumärken

Primus har ytterligare två logotyper som de använder på sina produkter 
i kommersiellt syfte, se bild 2.4. Den ena finns på företagets gasbehållare, 
ett fyrkantigt kretslopp i form av fyra pilar som innesluter texten; CO2. 
Denna logotyp står för den kompensering av koldioxidutsläpp som 
företaget bistår med genom att plantera träd i Costa Rica.

Den andra logotypen är en trebladig klöver med orden efficency, economy, 
ecology (effektivitet, ekonomi, ekologi). Detta är de tre slagorden med 
vilka företaget vill övertyga kunden om seriens fördelar (bild 2.4).

Reflektion av varumärkesundersökning

Att Primus produkter var med på de första upptäcksresorna, som att 
nå toppen av Mount Everest först, är något Primus skulle kunna hålla 
hårdare på och använda sig mer av i sin marknadsföring, att de idag är 
främst inom utomhusköksindustrin. Varumärket andas en funktionell 
identitet som skall ingjuta en profil som kunderna skall tolka som 
högkvalitativt. Gällande EEE är det relativt lätt att associera orden med 
Primus produkter. Effektivitet kommer med köket, ekonomi med priset, 
men Primus behöver profilera sig bättre med ekologi och miljö.

Reflektion av Primus formspråk

Det finns egentligen inget speciellt formspråk för Primus. Köken är 
cylindriska med olika mönster för håltag och verktyg. Framför allt skall 
köken vara funktionella, högteknologiska och äventyrarens naturliga val.

Bild 2.6  EtaExpressTM 
Det mindre köket i Eta-serien

Bild 2.5  EtaPowerTM 
Det större köket i Eta-serien
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2. 1. 4 Förpackningar till Primus kök

Funktionsanalys

En funktionsanalys av primusförpackningarna klargör de huvudfunk-
tioner, underfunktioner och hjälpfunktioner som förpackningen har, 
för att klargöra vad en förpackning egentligen är till för. Det är lätt att 
låsa sig till vad en förpackning är och därmed mentalt begränsa design-
processen. Då är en funktionsanalys ett bra hjälpmedel för alternativa 
lösningar till förpackning. En funktionsanalys är även ett redskap för 
att ge arbetsgruppen en gemensam mental bild av de funktioner dagens 
förpackning har (Pugh 1991, s. 210-211). 

Funktioner

Huvudfunktionen hos dagens primusförpackning anses vara att 
”förpacka Eta-kök”. Underfunktionerna för att förpacka Eta-kök är att 
medge transport, medge Primus identitet, medge information samt 
medge säljande utseende (se bilaga 1 Funktionsanalys). 

Design av wellpappsförpackningen

Förpackningens lock öppnas och försluts med en flik som sitter på 
lådans framsida. Fliken passar in i ett hål, gjort i locket och har ett litet 
handtag som medger greppbarhet för fingrar. Förpackningarna är olika 
stora beroende på kökets storlek. Information och specifikationer om 
köket, både lagstadgad och av säljande karaktär skrivs på tre olika språk; 
engelska, franska och tyska. I botten av förpackningen står standard EN 
521 på samtliga tre språk.(se bild 2.8 - 9). EtaPowerTM är förpackad inuti 
den stora grytan och i nylonväskan. 

Material

Wellpappkartongerna av typen “single wall” vilket är standardutfö-
rande hos wellpapp. Ett lager med flutes och två lager lines på vardera 
sida bildar en tjocklek på 1 mm. Pappen som används består av 26 % 
återvunna fiber och 74 % nytillverkade fiber. Wellpappen trycks sedan 
med ett offsettryck, en teknik att trycka högupplösta bilder och text. 
Färgen som används till trycket är vegetabilisk och limmet är gjord av 
majsstärkelse. (Roger Jansson Smurfit Kappa, muntlig kontakt 12 april 
2010)

Produktion

Wellpappen skärs i fabrik för att sedan vikas och limmas samman till den 
slutgiltiga förpackning som Primusköket skall skyddas inuti. Kinesiska 
tillverkare av wellförpackningar blir för Primus ett billigare alternativ än 
svenska tillverkare, då de inte kräver uppstartsavgifter för produktion 
(N. Lagström Primus, muntlig kontakt 25 mars 2010). Detta till trots 
att förpackningarna från Kina skeppas ca 2700 km till Estland innan de 
lagras i Holland (Dataloy-systems AS, 2010).

Prägling av wellpappen är ett ingrepp som utförs genom att stämpla ett 
avtryck i ytan så att den höjs upp eller försänks. Detta ger ett attraktivt 
intryck och ökad taktilitet som används på läkemedelsförpackningar för 
att möjliggöra blindskrift på förpackningens yta. Dessa nedsänkningar 
kan även folieras eller upphöjas i olika färger enligt R. Jansson på Smurfit 
Kappa (muntlig kontakt 1 april 2010). 

Idag krävs att de företag som använder förpackningar ansvarar för 
avfallshanteringen av dessa. Det kallas för producentansvar och det 
säkrar att förpackningarna återvinns enligt I. Furhoff, informatör på 
Avfallshantering Östra Skaraborg (muntlig kontakt 1 april 2010). 

Primus betalar för återvinningen av wellpapp och FTI AB:s dotterbolag 
REPA är den instans som Primus betalar förpackningsavgiften till (FTI 
AB, 2009).
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Subjektiva intryck

Primusförpackningarna har formen av ett rätblock och liknar vilken annan 
wellpappförpackning som helst på marknaden och har genomgående 
grå färg av lätt blank karaktär som bakgrundsfärg. På förpackningens 
utsidor finns fotografier av köket tillsammans med kökets namn skrivet 
på samtliga sidor. Fotomontagen med ett Primuskök tillför inte något 
mer än en vacker bild över landskapet då bilderna inte överensstämmer 
proportionerligt.

Framsidan har utöver en bild på köket ett fotografi av ett öppet landskap 
(se bild 2.8 och 2.9). Primus logga pryder varenda sida med en tillhörande 
webbadress till Primus svenska hemsida. 

Den grå färgen ger ett högteknologiskt intryck men röda ”splasch-
skyltar” skanderar “Maximum efficiency - minimum pack size!” ger ett 
motsägelsefullt intryck som lågprisskyltning. 

2. 1. 5 Diskussion Eta-seriens förpackningar

Formen och den grå färger ger onekligen ett kassaskåpsliknande 
intryck och går i linje väl med tanken om kvalitet hos primus produkter. 
Däremot säger den röda ”splasch-skylten” motsatsen. Enligt riktlinjerna 
från litteraturstudien av Milton används redan en typografi utan serifer, 
men mängden text och fälten med grå färg samt foton på produkten 
framhäver inte logotyperna. De är till antalet eventuellt för många och 
förpackningen ger ett brokigt intryck och tydligheten försvinner därför. 

Wellpapp har förutsättnignar att ge ett tydligare miljövänligt intryck 
genom att vara ”naturfärgad” i sig men utnyttjas inte av Primus. 

Funktionen på lock och materialets känsla är relativt bra, men fliken som 
låser locket känns lite svag efter några få öppningar.

2. 2 Kök i Eta-serien

2. 2. 1 EtaPowerTM EF

EtaPowerTM EF är ett utomhuskök anpassat för 1-4 personer, se bild 2.5. 
Köket utgörs av brännarfot, ett vindskydd, och en 2,1 liters kastrull med 
värmeväxlare. Köket levereras även med en stekpanna som kan användas 
som lock till kastrullen samt en bärväska i nylon som även isolerar 
kastrullen vid användning. Brännaren drivs av gas och i brännarfoten 
finns en inbyggd piezotändare som eliminerar behovet av en medtagen 
tändare. Köket väger 830 gram och har en effekt på 2000 Watt och 
koktiden full kastrull är 2,5 minuter. Kökets diameter i packat läge är 
210 millimeter och höjd 135 millimeter.

2. 2. 2 EtaExpressTM

EtaExpressTM (bild 2.6) är ett mindre utomhuskök anpassat för 1-2 
personer. Köket har en brännarfot, inbyggd piezotändare, vindskydd 
och ett enliters kokkärl. Locket är även stekpanna. Både kastrullen och 
stekpannan har en trelagers titanbeläggning invändigt för att förhindra 
att mat fastnar. Alla delar, samt en 230 grams gasbehållare kan packas i 
kastrullen. Diameter på köket i sammansatt läge är 115 millimeter och 
höjd 140 millimeter. Köket väger 418 gram och har en effekt på 2600 
Watt vilket ger en koktid för full kastrull på 2,5 minuter. EtaExpressTM 
levereras med en bärpåse i nylonnät.

2. 2. 3 Diskussion

De två olika Eta-kök som beskrivits är två av de mest säljande köken i 
Primus sortiment. Då skillnaden i storlek är märkbar måste det slutgiltiga 
konceptet fungera oberoende av storlek. Eta-seriens höga verkningsgrad 
ger en snabb uppkokning, mindre bränsleåtgång, lägre totalvikt och är 
totalt sett därför mer miljövänligt än traditionella friluftskök.
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2. 3 Förpackningar

2. 3. 1 Wellpapp

Wellpapp uppfanns av amerikanen Albert L Jones 1871. Wellpapp är 
ett förpackningsmaterial som används som transport- och expone-
ringsemballage för allt från möbler, bildelar och vitvaror till läkemedel 
och livsmedel. Wellpapp används idag främst som transportemballage. 
Wellpapp består av två komponenter, flutes och liner. Flutes är vågformat 
veckad papp som stoppas mellan två lager av plana skikt av lines, likt 
en sandwichkonstruktion. De tre skikten papper limmas ihop med ett 
lim gjort på stärkelse från majs. De två linesskikten delas in i inner- och 
ytterliner. De kan göras av olika kvaliteter av papp. En förpacknings utsida 
kan berikas med en liner av högre kvalitet för att ge ett mer attraktivt 
yttre. Den förpackning som undersöks har samma kvalitet på inner- och 
ytterliner. Förpackningarna skärs sedan ut ur wellpappen med hjälp av 
vattenstråle eller knivar, så att förpackningen kan vikas till sin tänkta 
form (Roger Jansson Smurfit Kappa, muntlig kontakt 1 april 2010). 

2. 3. 2 Subjektiva tankar om dagens förpackningar

Det får antas att så lite luft i förpackningen som möjligt och maximalt 
utnyttjat utrymme är att föredra ur miljö- och ekonomisynpunkt med 
mera. 

Även om en produkt med tillhörande förpackning tar upp liten plats, vill 
tillverkaren att den skall synas lika mycket som alla andra varor i butik 
och kunna fånga kundens blick. Detta mynnar ut i att små produkter 
packas i onödigt stora och skrymmande förpackningar med mycket 
tomrum i. Detta leder i sin tur till att lastbilar och båtar fraktar mer luft 
än produkter vilket är dåligt i alla synvinklar; ekonomisk, tidsmässig och 
miljömässig.

Efter många butiksbesök av olika kategorier kan det slås fast att det 
vanligaste förpackningsmaterialet för konsumentprodukter idag utan 
tvivel är papp eller wellpapp. Många kombinerar även wellpapp med 
transparent plast för att kunna visa upp sina produkter. 

Förpackningen är idag mycket mer än en avgränsad kartong eller burk. 
Det är en del av en hel marknadsprocess, en länk i en lång distributions-
kedja. Det som talar emot förpackningar är förstås att de förbrukar 
resurser, fördyrar varan och förstör naturen (Conradsson, 1977).
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2. 4  Studiebesök

2. 4. 1 Inledning

I syfte att se hur Primus och deras konkurrenter placerar sina produkter 
besöktes butiker under förstudien. En improviserad intervju under ett 
studiebesök gav tydlig input om Primus profil och varumärke. Besöken 
resulterade framför allt i subjektiva åsikter om butikslayouter, design av 
förpackningar och andra intryck. Vildmarksmässan 2010 i Stockholm 
besöktes för att få intryck och åsikter från de konsumenter Primus 
vänder sig till.

2. 4. 2 Skövde Natur 2010-02-02

Subjektiv observation av butiken

En äkthetskänsla av naturintryck i butiken Skövde natur återfinns inte 
riktigt men det läggs snabbt märke till de trädgrenar och uppstoppade 
fåglar som befinner sig i takhöjd. Stort utbud av vandrarskor, ryggsäckar 
och andra artiklar lämpade för utomhusbruk. Dock känns det väl trångt i 
butiken, en större lokal skulle ge ett luftigare intryck och inte det trånga, 
inklämda intrycket som snabbt infinner sig. 

Utbudet av utomhuskök ser magert ut och de flesta artiklar är inlåsta i 
ett glasskåp intill en vägg. Ovanpå skåpet står fler artiklar uppstaplade 
och till vänster hänger ett antal mindre värdefulla Primus-produkter. 
Anledningen till det begränsade utbudet beror mest på vintersäsongen. 
Under vår- och sommarsäsong tillägnas en hel vägg på cirka fyra meters 
bredd, åt utomhuskök.

Produktplaceringen bland utomhusköken i glasskåpet är så gott som 
obefintlig. Köken ligger blandade både gällande märke och typ, vilket 
innebär att kunden blir disorienterad och få svårt att hitta ett passande 
kök.

Bild 2.8  Förpackning för EtaPowerTM EF

Bild 2.9   Förpackning för EtaExpressTM
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Bild 2.11  Exponering av utomhuskök, Naturkompaniet, Göteborg

2. 4. 3 Naturkompaniet, Göteborg 2010-02-06

Subjektiv observation av butiken

Naturkompaniet har friluftsartiklar i källarplanet med uppställda artiklar 
som tält, kanoter och utomhuskök. Flera konkurrerande varumärken 
till Primus står på samma ställe och exponeras lika mycket som Primus 
artiklar. En påtaglig naturkänsla med mycket trä som paneler och trägolv, 
riktiga björkstammar vid tälten, gröna gräsmattor av fuskmaterial 
och trälårar med bergskross i vilket flera uppackade utomhuskök stod 
uppställda. Alla utomhuskök och tillbehör från olika varumärken står 
förpackade på en stor hylla med flera hyllplan, se bild 2.11.

Konversation med Viktor Häggander:

Viktor Häggander är butiksbiträde och studerande av Industriell 
Ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Hans åsikt är att 
Eta-serien inte utmärker sig mot andra varumärken eller produktserier 
hos Primus. Han tror inte kunderna ser någon tydlig miljöprägel hos 
Primus Eta-serien. 

Det stora problemet med utseendet på förpackningarna är att de är 
plottriga och svåröverskådliga. De har fina bakgrundsbilder, med de 
tillför inte något till kunden. Dessutom hade olika artiklar samma 
bakgrundsbild, och vad betyder det? En förpackning har djungelbak-
grund och kunder antar då ibland att just den brännaren är anpassad 
till djungeln, men det är den inte. Fotona är således ibland vilseledande. 

Det finns korta förklarande ord i punktform, men de är inte ett bra sätt att 
presentera bättre prestanda. Häggander anser att ett diagram kan visa 
till exempel snabbare koktid på ett bättre sätt. Det är inte ett fullständigt 
genomgående grafiskt tema på Primus förpackningar; det är det på de 
flesta artiklar, men till exempel matsetet med tallrikar och bestick i plast 
har flera avvikande grafiska detaljer. 
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Ett annat problem med Primus är enligt Viktor Häggander att 
produktfloran är för omfattande och spretig, det finns många artiklar 
som ligger i samma segment och det är svårt för kunden att få en 
överblick och veta vad som passar deras behov. Eta-serien är en serie 
som säljs som kompletta kök men Eta-seriens kokkärl säljs även separat 
till andra Primus-kök. 

Den medföljande graderade plastskålen används troligen av kunderna då 
de har med sig köket, ofta är kunderna väldigt måna om sina kastruller. 

Att helt ta bort kartongen kan under transport medföra att nylonväskan 
blir dammig och smutsig. I butik blir det svårt att fästa prislappar samt 
att väskan har för dålig dämpning och det blir svårare att hålla köken på 
plats under transport.

2. 4. 4 Vildmarksmässan 2010, Stockholm 2010-03-12

Subjektiv observation av mässan

Vildmarksmässan 2010 ägde rum i Stockholmsmässans hallar 
tillsammans med Flugfiskemässan och Båtmässan. 

Högt i tak och hundratals montrar gav besökaren en mängd intryck och 
upplevelser. Här fanns allt för gemene friluftsutövare att klämma och 
prova på. Kläder, verktyg, redskap, tält, kanoter och flugfiskepooler var 
bara en del av allt som visades. 

Överhuvudtaget var det svårt att navigera i Stockholmsmässans 
lokaler då montrarna var ställda likt en labyrint. Ett ständigt kryssande 
bland tjärdoft, artificiella eldar och hojtande försäljare gjorde att ett 
cirkelgående mönster var ofrånkomligt. Tack vare siffror på montrarna 
kunde Primus montrar efter en del möda lokaliseras. 

Den första av de två montrarna som Primus bistod med på mässan var 
en ren butik, representerad av Primus återförsäljare i Bromma. Den 
andra montern på mässan var betydligt större. Två stora väggar delar 
av montern från resten av mässan. Den ena väggen består av hyllor och 
åter hyllor med Primus produkter. Eta-serien är klart överrepresenterad 
och är den köksserie som Primus vill ska mest uppmärksamhet. Den nya 
generationen kök är vassare än de andra köken i både effektivitet och 
design. Intill varje produkt står den tillhörande förpackningen. Alla ser 
mer eller mindre likadana ut, så när på storleken och det fotograferade 
motivet på framsidan. En nyhet är deras Eta-Solo kök som verkar avsedd 
för ensamma friluftare. Ett kök med den snabbaste koktiden i serien och 
med en experimentell förpackning, dock med samma matchande färger 
som innan. 

Det verkar väldigt vanligt att låna idéer och utformning konkurrenterna 
emellan. Men vissa lån är så lika originalen att det kan spås en framtida 
tvist i mönsterpatent. 

Den andra väggen rymmer en disk med en grill, en tänd gasbrännare och 
fem stycken Primus anställda som svarar på frågor och säljer produkter. 
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Intill disken satt en utländsk professionell bergsklättrare vid ett bord och 
berättade om sina äventyr. Över väggarna hängde snören med upphängda 
vimplar som vars ursprung såg ut att vara från Tibet, förmodligen för att 
spegla miljön runt Mount Everests mytomspunna område. Affischer på 
bergsklättringsteam var uppklistrade på väggen bakom personalen och 
det var tydligt att Primus ville framhäva sina produkter ur bergsklättrar-
synpunkt denna mässan. Ett Eta-Solo kök med tillhörande stativ hängde 
i en klättrarsele, vilket visar att hängande matlagning nu är möjlig med 
ett primuskök. 

Primus slogan “Primus was here” stod på alla anställdas pikébeklädda 
ryggar samt på alla Primusförpackningar. Det faktum att alla Primus 
produkter genom åren har varit så gott som överallt, är något Primus vill 
förmedla med medföljande klistermärken i varje produkts förpackning. 
Det Primus borde lyfta fram tydligare är miljöaspekten. Att köken är 
mer effektiva jämfört med andra kök, att de drar mindre gas och att det 
därför behövs mindre ändliga resurser. 

Inga konkurrenter till Primus hade montrar på mässan. Optimus, Jetboil 
och Trangias produkter sågs endast i externa shopar. Jetboil är en aning 
mer innovativa än andra utomhuskökstillverkare. De satsar på ett 
high-tech utseende och effektivitet samt multifunktionella produkter. 
Deras lock till kastrullen är inte bara även ett durkslag, det är även en 
frisbee.

Konversation med Magdalena Lundqvist,

Magdalena Lundqvist är marknadsassistent på Primus och här 
sammanfattas hennes tankar om vad förpackningarna skall klara i butik. 

I butik står idag köken i sina förpackningar i hyllor och skåp men i vissa 
fall exponeras köken utan förpackning för kunden att titta på och röra 
vid. När butiken inte har plats för exponering av köken på detta sätt 
öppnar ofta kunden förpackningen för att undersöka köket. Detta bidrar 
med tiden till att förpackningarna slits och till slut går sönder efter allt 
öppnande och återförslutande (se bild 2.12).

Ett kök med en trasig förpackning tvingar butiken att rea ut köket till ett 
billigare pris även om köket är helt intakt. En engångsförpackning runt 
produkten som slängs direkt efter öppnandet avgör alltså priset på hela 
produkten. 

I butik har de stora problem med småstölder ur köken. Kunder som 
tidigare köpt ett kök och blivit av med komponenter väljer ibland att 
istället för att köpa ett nytt kök, stjäla dem ur en förpackning i butik. 
I detta fallet skulle det helst inte gå att öppna förpackningarna, anser 
Magdalena.

Köken distribueras idag i enheter om sex stycken kök. Butikerna måste 
beställa minst sex stycken kök för att ens få beställa och sälja Primus 
utomhuskök.

Intervjuer av mässbesökare

För att undersöka den kundgrupp som Primus har eller andra som har 
intresse av friluftsliv frågades några slumpvist valda mässbesökare:

1. Vad lockas du av i butik?

2. Vilka egenskaper är viktigast vid val av produkt?

3. Har du nytta av yttre förpackningar och sparar du på den?

4. Vill du känna på produkten innan köp?
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Resultat av intervjuer

Sammataget lockas kunder i butik av tydligt skyltade varor och 
heltäckande förpackningar gör det svårare att se och känna produkten, 
vilket de flesta mässbesökarna tyckte var viktigt. Främsta kriterier för 
deras köp av relevanta produkter är:

 ■ Design

 ■ Pris

 ■ Funktion

Mässbesökarna söker inte miljövänlighet hos produkter i första hand 
utan stor nytta i förhållande till priset. Produkterna skall fungera under 
alla omständigheter och håller lång tid. 

Yttre förpackning som kartonger känns onödiga för köpare och ingen 
sparar heller en sådan, men konsumenterna betalar gärna ett högre pris 
om de får med något nyttigt istället för förpackningen.

2. 4. 5 Diskussion studiebesök

Primus har försökt ha ett gemensamt tema på sina förpackningar till 
alla olika produkter, men det eftersom det är olika generationer av 
förpackningar framstår köken och deras tillbehör att ha helt olika teman 
vilket gör att sortimentet känns spretigt. Det största problemet med 
förpackningarna idag skulle kunna vara det foto som idag är tryckt på 
förpackningens fram- eller ovansida. Kunder som inte är väl insatta i 
Primus produktutbud kan bli förvirrade av dem då bilder ger ett mycket 
starkt intryck på oss människor.

Wellpappkartongerna medför inte särskilt många öppningar av köken, 
utan går lätt sönder vid fliken för öppningen, se bild 2.12. Samtidigt vill 
ofta en kund ha en obruten förpackning vid köp; om förpackningen är 
trasig föranleds aningar att produkten i förpackningen har potentiella 
skador. I det fortsatta arbetet bör det övervägas om förpackningen skall 
kunna öppnas och stängas flertalet gånger utan att det syns eller märks 

fysisk åverkan på förslutningen. En förpackning vars förslutning går 
sönder vid öppnandet kräver att butiken exponerar ett helt uppackat kök 
för kunderna att känna på för att sedan köpa en produkt med oöppnad 
förpackning. 

På vildmarksmässan var det väldigt få företag som anspelar på att 
vara miljövänliga eller kommunicera miljövänlighet genom sina 
förpackningar. Här har Primus stor möjlighet att gå i bräschen med 
att använda miljöinspirerade förpackningar och därmed vinna mark i 
framtida marknadsföring. De kan starta en egen kategori och bli först 
med väl genomtänkta, miljösmarta förpackningar, och automatiskt bli 
främst i sitt nystartade fält.

Potentiella kunder verkar inte se problem i att betala ett högre pris för 
en produkt om de är tydligt medvetna om att det även innebär en högre 
funktionalitet som en extra funktion.

Synpunkter enligt Levy och Weitz (2007)

Överlag placeras Primus på samma butiksplats som andra varumärken 
vilket ställer större krav på förpackningens marknadskommunikation. 
Den naturkänsla som butikerna vill ge kunderna som besöker dem 
känns i några fall inte äkta och det förtar funktionen med den typen av 
inredning; att få kunden att mentalt förflyttas till plats som produkten 
senare skall nyttjas. 

Känslan av natur i butikerna, oavsett om den infann sig helt eller ej, 
och avsaknaden av produkter som anspelar på miljövänlighet, kan 
ge motsägande känslor hos kunderna: Butiken säljer produkter med 
naturkänsla, men produkterna i sig ser mer högteknologiska ut. 

Naturkompaniet i Göteborg lyckas bäst med att ställa kunden i centrum 
och känna sig bekväm trots stor mängd artiklar. Genom att utnyttja 
dels väggarna för att ställa upp artiklar och dels att ha flera artiklar 
upppackade.
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2. 4. 6 Subjektiv sammanfattning av konkurrentförpackningar

Jetboil

Jetboil har ett högteknologiskt utseende på köken, där de större förpackas 
i rätblocksformade wellpappkartonger och de mindre i transparent plast 
formade runt köken. Båda förpackningstyperna har kraftig röd färg med 
en rörig men ändå attraktiv layout. (se bild 2.14).

MSR

Enligt förpackningen är MSR snabba och funktionella kök. De har 
grovhuggen design och deras förpackningar är röda wellpappkartonger 
i rätblocksutförande, med sparsmakad och grov layout. Robusthet och 
värme är känslor MSR förmedlar med förpackningen (se bild 2.14). 

Optimus

Optimus gör moderna kök som liknande Primus men använder 
flitigt färgen grönt i layouten på sina wellpappförpackningar med 
rätblocksform. Modernt och effektivitet verkar stå i första rummet hos 
Optimus.

Trangia

Trangia gör klassiska och funktionella utomhuskök som de förpackar 
i rätblocksformade wellpappförpackningar med ljus grön layout på. 
Trangia ger en trygg och trevlig känsla, men den lysande gröna färgen 
motsäger det något (se bild 2.15).

Diskussion om konkurrenterna

Samtliga kökstillverkare saknar förpackningar med miljövänligt intryck. 
Trangia och Optimus har gröna färger på sina förpackningar, dock inte 
en naturlig grön som rakt kommunicerar natur. 

Bild 2.12  Slitna Primusförpackningar i butik
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2. 4. 7 Intervjuer

Syfte

För att få kundernas uppfattning om vad som är miljövänligt gjordes en 
kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär riktat till svenska 
konsumenter i åldrarna 20 till 50 år. Syftet med detta frågeformulär 
är att få en bild av vad allmänheten anser om miljövänlig formgivning 
och vad användaren vill ha. Informationen som samlas in skall mynna 
ut i en förpackning som är generellt mer attraktiv för marknaden och 
konsumenter över lag. 

Population

Primus målgrupp, det vill säga den målgrupp som köper deras kök består 
till 90% av män i åldrarna 30 till 60 år (N. Lagström Primus, muntlig 
kontakt, 24 januari), men formuläret är skrivet för att få generella 
åsikter, då vi vill veta vad konsumenter generellt vill ha. Populationen 
är således män och kvinnor i alla åldrarna 20 till 50 år som har köpkraft 
och kan köpa köken.

Urval

Intervjuer från åtta personer ger en 90% täckning av populationens 
behov, enligt Ulrich & Eppinger (2008). Ett stickprov på 16 personer 
gjordes utanför och i butiker med anknytning till friluftsliv, för att 
kunna anta viss normalfördelning. Arbetsgruppen efterfrågade med 
ickeledande frågor vilka egenskaper hos formgivningen till produkter/
förpackningar som mest bidrar till ett miljövänligt intryck hos svenska 
konsumenter (se Bilaga 2 Frågeformulär). Studien behandlade även 
frågor om intresset av närproduktion av förpackningar. Kunskapsnivån 
hos människor ansågs inte vara relevant och efterfrågades inte. 

Bild 2.14  Förpackningar för MSR och Jetboil

Bild 2.14  Förpackningar för Trangia
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Arbetsgång

Svaren analyserades kvasistatiskt, vilket bland annat innebär att 
förekomsten av vissa ord antecknas (Höst, Regnel & Runeson 2006). 
Speciella färger eller hur ofta vissa en viss färg uppkom i svaren var av 
intresse och om visst material oftare ansågs vara miljövänliga etcetera. 
Svaren från de tillfrågade skrevs ned och sammanställdes för hand. I 
huvudsak söktes intervjuobjekt som gick in eller ut från butiker som 
saluför just Primus artiklar.

Resultat

De flesta av de intervjuade ansåg att färgen grön är den färg som 
lättast associeras med miljövänlighet. Oblekt papper, och återanvända 
produkter härleds av många till miljövänligt utseende. Grova texturer 
och fiberlika material har rätt känsla som eftersträvas. En miljövänlig 
produkt bör vara luktfri och ge ett ofarligt intryck. 

Bland de material som anses vara miljövänliga nämndes ofta wellpapp, 
trä och bomull. Efter studien framkom emellertid att kommersiell bomull 
inte alls är vidare miljövänlig. 

Många av de intervjuade hade svårt att nämna miljövänliga produkter 
som de själva införskaffat, med detta antas det vara ont om miljövänliga 
produkter representerade på marknaden idag. 

Återvinning ansågs vara mer miljövänlig än kompostering när det gällde 
avfallshantering.

Merparten av de tillfrågade ansåg att närproduktion är mycket viktig och 
var villiga att betala ett något högre pris för en produkt med närtillverkad 
förpackning.

2. 5 Involverade företag

2. 5. 1 Primus Sverige AB

Primus har försett arbetet med information om tillverkning av deras 
produkter, vilka företag som anlitas, hur transporterna går till och städer 
för produktion med mera. Antalet sålda enheter per år, förpackningars 
kostnad har behållits internt. Primus kunde inte upplysa arbetsgruppen 
med information om förpackningstillverkaren i Hangzhou, Kina. Istället 
hölls all kontakt med den svenska förpackningsleverantören Smurfit 
Kappa.

2. 5. 2 Smurfit Kappa 

Förlagt i Nybro är Smurfit Kappa en förpackningsleverantör som bland 
annat tillverkar transportförpackningar, butiks- och displayförpack-
ningar i wellpapp. Smurfit Kappa är idag ensamma svenska leverantörer 
av wellpappförpackningar till Primus. Pappen köps in på rulle från 
tyska Hoya och svenska Stora Enso och wellpappen tillverkas på plats. 
Leverantör av ytter- och innerlines är Stora Enso, och flute-pappen 
kommer från Hoya. Mycket information om tillverkningsteknik och 
material kommer från Roger Jansson på Smurfit Kappa

2. 5. 3 AOS och FTI AB

FTI AB (Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB) är den entreprenör 
som ser till att förpackningar återvinns. AOS (Avfallshanteringen Östra 
Skaraborg) och FTI AB har bistått med information om de avfallsflöden 
som är aktuella i Sverige, som vilket material som går till förbränning, 
vilket som återvinns och vad som läggs på deponi. De har gett viktig 
information för modelleringen av livcykelanalyser i projektet.
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2. 6 Naturliga material

2. 6. 1 Syfte med materialinsamling

Potentiellt förnyelsebara och naturliga material söktes för att kunna 
evaulera koncept i utvecklingsarbetet och för projektet skapades 
således en databas över följande material. Flera av dem kan ingå som 
beståndsdelar i en mix av olika material. Dessa kompositmaterial består 
av en matris som binder armeringar av fibrer (Strömvall, Hans-Erik, 
2002). Är minst ett ämne biologiskt nedbrytbar kallas mixen biokomposit 
(Awal, Ghosh & Sain 2009 s. 2876).

2. 6. 2 Bambu

Bambu är gräs som är vedartade, busk- eller trädlika växter som växer 
upprätt eller klättrande. Bambu används idag till byggnadsmaterial i 
sin råa form, men kan även krossas och i uppblött fiberform bli papper, 
textilier eller värmepressade emballageförpackningar, se bild 2.16 
(Nationalencyklopedin 2010a). Bambun är mångsidig och fibrerna är 
även lämpliga att använda som armering i biokompositer (Murali Mohan 
Rao, Mohana Rao & Ratna Prasad, 2010). Bambu har goda mekaniska 
egenskaper och lågt Eco-indicator 99 index (CES EduPAck 2010 2009). 

2. 6. 3 Lin

Linsläktet har släta, raka och långa fibrer som variera i diameter om 0,05 
mm och 0,5. Lin anses ha goda egenskaper i användning som textil och 
har använts under lång tid (Nationalencyklopedin 2010d). Fibrerna går 
dock att utnyttja på fler sätt. Idag kan lin tillsammans med andra liknande 
biofibrer ingå som armering i biokompositer. De kan produceras på 
liknande sätt som för syntetiskt framtagna (Barkoula, Garkhail & Peijs 
2010). 

Bild 2.16 Närbild på fiber av bambu (Etsy Inc. 2010)

Bild 2.17 Garn av hampa (Compostable goods 2010) 
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Bild 2.19 Palmfibertråg med kottliknande råvara (Earthcycle 2009)

Bild 2.18 Produkter av Jute (sz-wholesale.com 2010) 

2. 6. 4 Hampa

Hampa är en av de viktigate biofibrerna för industriellt framtagna 
applikationer som kompositer (bild 2.17). Biofiber kan ha generellt 
lägre hållfasthet än syntetiska fiber som armeringsmaterial men har 
andra fördelar som återvinningsbarhet. Hampa är billigt, lättillgängligt 
och ger i kompositer högre styvhet och hårdhet än andra biofiber. 
(Panthapulakkal & Sain 2007). Hampa är ett utmärkta material för textil 
med egenskaper motsvarar de för textilier i bomull (Stankovic´, Popovic´ 
& Poparic´, 2007).

2. 6. 5 Jute

Jute är en örtartad växt vars stjälkar är rik på långa bastfibrer. Dessa tas 
till vara genom att växten först torkas och därefter rötas, varefter fibrerna 
frigörs, tvättas och torkas. De är sedan färdiga att spinnas till tråd och bli 
en textil, se bild 2.18. Jute ger två respektive fem gånger så stor skörd 
som hampa och lin vilket kan ge en stor ekonomisk fördel och ge lätt 
tillgång till materialet (Nationalencyklopedin, 2010b). Likt de andra 
beskrivna naturfibrerna är jute intressant i biokompositer där armering 
av vanlig plast inte är hållbart nog. Jute är även intressant i produkter där 
låg kostnad, låg vikt och lätt separering av matris respektive armering 
erfordras. Högsta tillåtna spänningen i material är avsevärt lägre än 
för högteknologiska fibrer som glasfiber, men tack vare naturfibrernas 
låga vikt kan de ändå konkurrera med de vedertagna glasfiberarmerade 
materialen (Mohanty, Misra & Drzal, 2002, s. 22).
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2. 6. 6 Majsstärkelse

Poly Lactic Acid (pla)

Poly Lactic Acid (PLA) tillverkas av majsstärkelse som utvinns av odlad 
majs. Stärkelsen jäses till en mjölksyra som sedan hettas upp för att skapa 
monomerer. En polymerisering utförs för att kunna framställa en kåda 
av PLA. Kådan används inom både textil- och plastindustrin där det kan 
ersätta många material, till exempel PET-plasten i returflaskor, polystyren 
i förslutande kaffekoppslock eller textilier i kläder. (NatureWorks 
2010a). Det finns ett flertal tillverkningsmetoder som kan användas för 
att få fram en stor mängd produkttyper; formsprutning av komplicerade 
styva former, formblåsning av flaskor, termoformning av förpackningar, 
film med mera, se bild 2.20 (Lima, Aurasb, & Rubinob, 2008). 

IngeoTM tillverkas av förnyelsebar råvara, i dagsläget majs, men andra 
källor som vete eller sockerbetor är alla tänkbara. IngeoTM finns i 
de flesta tänkbara applikationer men i är i huvudsak uppdelade i 
IngeoTM Biopolymerer som plastmaterial och IngeoTM Fiber som textil 
(NatureWorks 2010a).

ingeoTM Biopolymer

Tillverkas av PLA-polymerer och kan appliceras inom många område 
som plastfilm, termoformade matbehållare, plastflaskor med mera. Det 
är transparant, färgbart och har hög prestanda (NatureWorks 2010b).

ingeoTM fiber

Utvecklingen med förnyelsebara råvaror som majsstärkelse har gett 
upphov till flera kvaliteter av textilier bestående av PLA-polymerer. Det ser 
ut som naturfiber med egenskaper liknande syntetiska. Krävande typer 
av produkter som mattor eller gardiner är lämpliga produktområden för 
IngeoTM fiber (NatureWorks 2010c).

Bild2.20 Olika produktområden för PLA (NatureWorks LLC 2010d) 

Bild 2.21 Formpressad pulp (All-Pac 2010) 
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2. 6. 7 Diskussion biokomposit

De flesta ovan beskrivna material har värdefulla egenskaper som 
är applicerbara med dagens tillverkningsteknik för hårda krav på 
teknologiska och mekaniska egenskaper. Dessa så kallade biokompositer 
består av naturfiber och polymerer med förnyelsebar källa och kommer 
ge ökad konkurrens med de vanliga syntetiska kompositer som används 
idag. Biokompositernas fördel mot syntetiska fiber kommer av de 
förnyelsebara råvaror som gör produkterna koldioxidneutrala och 
uppfyller krav på hållbar utveckling. (Mohanty, Misra och Drzal, 2002). 

De naturligt förekommande växter som ger oss fibrer är framtidens 
material. Det som krävs för att utveckla hållbara kompositer är att även 
matrisen består av biologiskt nedbrytbara polymerer, biopolymerer, där 
hindret hittills bestått i högt ekonomiskt pris. Det beror dock främst 
på låga tillverkningsvolymer snarare än råvarukostnader. Detta är av 
vikt för att återvinning eller kompostering kan ske på ett så naturligt 
och enkelt sätt som möjligt. Förhållandet mellan biofibrers låga vikt 
och hållfasthet är mycket intressant. Enligt Mohanty, Misra och Drzal, 
(2002, s22-24) ger lin väsentligt högre hållfasthet i förhållande till sin 
vikt än den traditionellt ofta använda glasfibern och är därmed ett starkt 
alternativ. Enligt författarna har lin samma egenskaper, men är 20-30 % 
starkare till samma vikt (Mohanty, Misra & Drzal, 2002).

2. 6. 8 Oljepalmfiber

Oljepalmer är som gröda ekonomiskt fördelaktig och fibrerna är viktiga 
biprodukter vid oljeframställning. Fibrerna har för att vara naturfiber ett 
relativt lågt mekanisk motstånd. Elasticitetsmodulen ligger i intervallet 
500 till 2000 Mpa (Sreekala, Kumaran & Thomas, 1997).

Palmfiber som förstärkning av kompositer är ett relativt nytt material. 
Dess fiber är långa, starka och potentiellt mycket användbara i sådana 
sammanhang (Mominul, Hasan, Islam & Ali, 2009). 

Ursprung

Från palmoljeträdet som odlas i Sydostasien skördas det kottliknande 
skal som innehåller upp till 3000 bärliknande frukter, se bild 2.19. När 
frukterna har skiljts från skalet pressas de för att utvinna palmolja 
som används till matolja och produktion av smink bland annat. Skalet 
räknas nu som restprodukt och eldas vanligtvis upp utan kontakt med 
fjärrvärmeverk.

Avfall blir näring

Tack vare företag som Earthcycle kan kottarna istället bearbetas till 
palmpulp som kan vacuumformas till förpackningar och emballage. 

Palmfiberprodukterna har mångsidiga fördelar som förpackningsma-
terial. De långa fibrerna gör att förpackningen blir slitstark, dragstark 
och därmed hållbar. Det naturliga vaxet som finns i palmfibermaterialet 
gör produkten vatten- och oljeavstötande.

När förpackningen har tjänat sitt syfte kan den antingen återvinnas 
bland returpappen eller återföras till naturen genom kompostering där 
den på mindre än 90 dagar åter blir den näringsrika jordkomponenten 
humus (Earthcycle 2010).

2. 6. 9 Eco-bomull

Ekologisk bomull odlas utan användning av kemiska bekämpnings-
medel, konstgödsel eller avlövningsmedel. Detta måste dock kontrolleras 
av ett oberoende kontrollorgan. I Sverige finns bland andra den 
nordiska Kontrollföreningen för ekologisk odling, vars märke är KRAV. 
Organisationen certifierar bomullsodlingen och hela den efterföljande 
produktionen i form av spinning, vävning, färgning och sömnad. De 
ställer också krav på rättvis betalning för bomullsodlarens arbete och 
goda arbetsförhållanden på bomullsfälten och i tillverkningsanlägg-
ningarna (Krav 2010).
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Ursprung

Från bomullsplantorna skördas bomullsfrön som kommer från plantornas 
gula blommor. Dessa frön är den egentliga bomullen. Frökapselns fröhår 
spricker ut likt som en maskros, och bildar en tuss. Efter skörd rensas 
bomullstussen från löv och skräp i ett bomullsrenseri varpå den skickas 
till ett spinneri, där bomullen blir bomullsgarn (Krav 2010).

Kvittblivning

Den ekologiska bomullen är fullt komposterbar till skillnad från 
kommersiell bomull som påverkar miljön negativt på grund av sitt 
kemiska innehåll efter blekning och färgning (Krav, 2010).

2. 6. 10 Pulp

Pulpmassan görs av nytt vedmaterial till skillnad från återvunnen 
pappersmassa och är därmed helt och hållet nedbrytbart i naturen 
eftersom inga tillsatsämnen finns i massan eller andra orenheter (Södra 
Pulp Labs 2010).

Ursprung 

Tillverkningen av trämassa eller pulp sker genom kokning av vedråvaror 
i en särskild kemisk lösning för att bli av med bind- och adhesiva 
egenskaper i träet. Den färdigkokta pulpen är en bomullsliknande massa 
som används som råvara vid tillverkning av papper och vikbara kartong-
förpackningar men mer komplicerade former är möjliga att ta fram, se 
bild 2.21(Södra 2010).

Kvittblivning 

Förutom kompostering går det även att återvinna pulpen i pappåtervin-
ningen, men det uppmuntras inte då fibrerna i pulpen snabbt degenereras 
under återvinning (Awal, Ghosh & M. Sain, 2009). 

2. 6. 11 Diskussion om Naturliga material

“Inga material är i sig miljövänliga!” (Ryding, 1995, s. 157)

Enligt Ryding (1995, s. 157) är det i vilken applikation och hur materialet 
används som direkt relaterar till miljöbelastningen. Enligt författaren är 
det därför även viktigt att se till hela produktens livscykel för att kunna 
dra några slutsatser om hur miljövänligt ett material är. Naturmaterial är 
nödvändigtvis inte mer miljövänliga än syntetiskt framställda därför att 
egenskaper som vikt, specifik miljöbelastning, tillverkning, livslängd och 
kvittblivningen alla spelar roll för totala påverkan och är viktiga aspekter 
att undersöka. Sammansatta och oskiljbara material kan minska totala 
vikten för en produkt och ge en totalt mindre miljöpåverkan medan 
en produkt, rakt igenom bestående av samma material underlättar 
återvinningen. Dock skall det påpekas att återvunnet material oftast 
inte går att användas i samma produkt igen (Ryding, 1995, s. 157-158). I 
Cradle to Cradle namnges den effekten vid återvinning för downcycling. 
Ett material kan således bara återvinnas ett antal gånger och gå runt i 
det teknologiska kretsloppet innan det är helt obrukbart. (McDonough 
& Braungart 2009). Det är av vikt i C2C-ideologin att förhindra den typen 
av degenerering. Studien visar att så gott som vilket fiberrikt material 
som helst kan värmepressas plastiskt till en form. Ett antal exempel 
av fiberrika material är lump från jute, lump från lin, pulp, bagass 
(sockerrörspulp), vassfiber, bambufiber och palmfiber. Alla olika slags 
fibermaterial har olika egenskaper och kvalitet. Styvhet, seghet och 
sprödhet varierar materialen emellan. Alla material går att kompostera 
och de flesta går att återvinna bland pappförpackningar. 

Av förstudien framgår det att det är frågan om komplexa relationer 
mellan vilka material och vilken användning av dessa som avgör om en 
produkt är miljövänlig. I förstudien återkommer författare som Ryding 
(1995), Thorpe (2007), Österlin (2007) till Livcykelanalys som verktyg 
att bedöma den miljöpåverkan en produkt har på miljön. 

Det är av största vikt att undersöka LCA som verktyg för att avgöra 
vilken produkt som är miljövänlig och inte för att stödja konceptval i det 
fortsatta arbetet. En studie av litteratur i området är nödvändig.
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3
3 Studie i LCA
Livcykelanalys (LCA) är enligt förstudien det vedertagna verktyget 
att använda för att avgöra vilken miljöpåverkan en produkt har. En 
litteraturstudie i området har stått till grund för kapitel 3 som ger en 
generaliserad beskrivning och sammanfattning av verktyget LCA

3. 1 Inledning
En LCA-studie involverar hela den industriella kedjan för den produkt 
som granskas; produktion, användning och avfallshantering. Produktens 
livscykel menas från den i ämnet så kallade Vaggan, då råvaror från 
naturens resurser omvandlas till en produkt, till i ämnet namngivna 
Graven, då avfallshanteringen tar vid. Naturresursernas utnyttjande och 
skadliga utsläpp vid olika stadier av förädling av produkten, beskrivs i 
kvantitativa, mätbara termer. LCA kan även beskrivas som proceduren 
för hur sådana studier är gjorda och tolkade. Tillvägagångssättet, 
metodik och utseende är strikt reglerad genom ISO 14040 vilken skall 
följas för att LCA-studien skall vara giltig. (Bauman & Tillman, 2004). 

Litteraturstudien sammanfattas i början av kapitlet och hur LCA är 
tänkt att användas vid produktutvekling avhandlas i korthet. Kapitel 
3.6 beskriver strukturen i stort vid LCA-studier och en enkel studie som 
analyserar dagens förpackningar avslutar kapitlet. 

3. 2 Litteraturstudier 

3. 2. 1 Inledning

Flera verk som studerats har grundat förstudien om LCA. Böckerna och 
rapporterna får för läsaren anses vara rekomenderad läsning för djupare 
förståelse för LCA. Böckerna har legat till grund för hur LCA-studier ser 
ut och hur de genomförs, och kapitel 3.6 samt 8.5 bygger således på 
litteraturen i fråga.

Rapporterna över Ecoinvent data v2.1 har kompletterat studierna, 
dels hur de bör se ut just vid förpackningsdesign och då den specifika 
databasen Ecoinvent data v2.1 utnyttjats.

Övriga rapporter användes för att utforma livscykelanalysen på rätt sätt 
för att vara implementerbar i produktutveckling av förpackningar. 
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3. 2. 2 Böcker

The Hitch Hiker’s Guide to LCA

The Hitch Hiker’s Guide to LCA är en textbok skriven av Henrike Bauman 
& Anne-Marie Tillman, för nybörjare med metodik, ingående beskrivning 
av tillvägagångssätt och tillämpningar. Den är uppdelad i avsnitt som 
anger hur LCA tillämpas utifrån olika syften eller aspekter som till 
exempel produktutveckling. Strukturen för hur en LCA i produktut-
veckling går till och ser ut används i kapitel 3.6.

Miljöanpassad produktutveckling av Sven-Olof Ryding

Boken Miljöanpassad produktutvekling är svensk och ämnad för 
studenter och produktutvecklare med exempel tagna från industrin och 
boken har använts som ett komplement till föregående titel. En stor del 
av boken tar upp motsvarande tillvägagångsätt gällande livscykelana-
lyser, och den svenska terminologin som används i examensarbetet är 
tagen från boken.

3. 2. 3 Rapporter över databasen Ecoinvent

Vid produktutveckling används ofta databaser och följande rapporter 
studerades för att använda data från Ecoinvent v2.1 på rätt sätt i 
modelleringen av produkternas livscykler i LCA-studierna.

 ■ Code of Practice (Frischknecht et al. 2007a)

 ■ Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods 
(Frischknecht et al. 2007b).

 ■ Overview and Methodology (Frischknecht et al. 2007c).

3. 2. 4 Övriga rapporter

Packaging – Report on criteria and methodologies for life cycle 
analysis of packaging.

Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis 
of packaging är en opublicerad standard som skall reglera LCA på 
förpackningar. Via Stina Wallström, Projektledare på SIS (Swedish 
Standard Institute) (muntlig kontakt, 27 januari 2010) tillhandahölls 
rapporten och den användes för att strukturera upp de LCA som utförs 
senare i detta arbete, se kapitel 3.6 och 8.5. Rapporten tillämpar den 
vedertagna metodiken och definierar vilka funktioner som förpackningar 
har och systemgränser mot det förpackade innehållet som bör användas 
i LCA av förpackningar.

3. 2. 5 Sammanfattning litteraturstudie

Miljöpåverkansbedömning (LCIA)

En produkt kräver utnyttjande av råvaror och energi vid framställning. 
En LCA kommer att koppla ett stort antal grundämnen och kemiska 
bindningar till dessa flöden av material och energi. I litteraturen finns 
det flertalet metoder för att bedöma magnitud och typ av miljöpåverkan 
som kan relateras till dessa ämnen. Det betyder att olika metoder 
behandlar de ämnen som används eller släpps ut under produkts 
livscykel olika. Dessutom finns det inom metoderna ibland flera synsätt 
som miljöpåverkan beräknas efter. I en LCA namnges den här fasen för 
Life Cycle Inventory Analysis (LCIA) och på svenska miljöpåverkansbe-
dömning (Ryding, 1995). Bedömningen resulterar ofta i ett relativt betyg 
på miljöpåverkan utifrån ett visst perspektiv, läs mer i kapitel 3.4.4.
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Olika nivåer och kontext

Enligt Bauman och Tillman (2004) finns det tre olika nivåer/syften 
med LCA-studier beroende på vad den som utför studien har för mål. 
För snabbare undersökningar vilket oftast används vid produktut-
veckling kallas Screening LCA eller Short studie. Accounting LCA benar 
upp objektet i en trädliknande struktur och är adekvat då en 3:e part 
skall granska undersökningen för certifiering eller liknande. Så kallad 
Fullblown LCA samlar in data om resursutnyttjande och utsläpp på 
grundämnesnivå. Till exempel härleds miljöpåverkan från framtagning av 
grundämnet uran till den fraktionen av kärnkraftsproducerad elektricitet 
som tillskrivs produktlivscykeln i fråga. Stor insyn i produktens livcykel 
krävs således. 

Eco-indicators

Det sammanslagna betyget, indexet, som uttrycker total miljöpåverkan 
av en produkt kallade Eco-indicators. Jämförelser med Eco-indicators 
bör inte användas för offentliga redovisningar. Ofta är storleksordning i 
milliPoints, mPt, vilka är dimensionslösa (Goedkoop & Spriensma, 2001, 
s. 9). Ju högre poäng betyder högre miljöpåverkan och det är möjligt 
att negativa poäng där det anses att miljön helt enkelt påverkas på ett 
bra sätt då processen används. Det uppstår till exempel vid avfallshan-
tering som återvinning, då en värdefull produkt kan återanvändas eller 
material gå runt i kretsloppet ytterligare ett varv. Skillnaden mellan 
en fullblown LCA och screening är att en kortare studie ofta bygger på 
befintliga databaser som Ecoinvent eller Eco-indicator 99. En analys 
med Eco-indicators är att betrakta som en screening LCA (Goedkoop & 
Spriensma, 2001, s. 13).

Mjukvara för LCA

Bauman och Tillman (2004) beskriver ett antal för produktutveckling 
dedikerad mjukvara för snabbare LCA. ECO-it och EPS med flera ger 
relativt snabb exekvering på LCA-studien då de ger en vägd data genom 
en standard-LCIA och inbyggda databaser. Idag är den största och mest 
använda mjukvaran SimaPro (PRé Consultants, 2008). 

Ecoinvent data v2.1

Det finns idag ett stort antal genomförda studier som finns samlade i 
databaser. Ecoinvent data v2.1 är en databas som utvecklats för att 
ge användare tillgång till sådana studier och användas i nya studier 
(Ecoinvent, 2010). Den levereras av Ecoinvent Centre och innehåller 
inventariedata från upp till 4000 industriprocesser från internationella 
livscykelanalyser (Ecoinvent 2010) och (Pré Consultants 2010). 

En datamängd (process) i databasen omfattar ett livscykelinventarium 
för en process som kan vara en tjänst eller produkt (Frischknecht et al. 
2007d). Data om miljöpåverkan och resursförbrukning för processerna 
bygger på livscykelanalyser främst från industrier i Europa. Processerna 
finns i två utföranden, dels i ”unit processes” och även ”system processes”. 
System processes kan användas för mindre studier och screening LCA:er 
vilka är färdigberäknade inventarier (Pré Consultants 2010). Processer 
från Ecoinvent är av typen Cradle to Gate och Gate to Gate vilket innebär 
att de går att bygga på varandra för att modellera produktens livscykel 
(Frischknecht et al. 2007b). För registrerade användare finns alla i 
databasen Ecoinvent v2.1 till v2.2 förekommande processer, flöden av 
ämnen och beräkningsmetoder och ovan nämnd rekomenderad läsning 
tillgängliga via Ecoinvents hemsida. Ecoinvent (2010a).



A l e x a n d e r  L u n d q v i s t H e n r i k  E k l u n d

- 27 -

3. 3 LCA i produktutveckling

3. 3. 1 Implementerbarhet

Nackdelen med LCA-studier är att de är tidskrävande, energikrävande 
och kostsamma, men i produktutveckling krävs ofta att snabba beslut och 
underlaget för besluten behöver då vara lätta att ta fram. LCA är samtidigt 
det mest använda och bästa verktyget för bedömning av miljöpåverkan 
även om resultatet inte alltid är entydigt utan kräver tolkning. Därför 
krävs hjälpmedel för effektivt använda LCA i produktutvecklingen och 
samtidigt följa den strikta uppdelning som beskrivits nedan i kapitel 3.4.

3. 3. 2 Hjälpmedel

Eco-indicator 99 

Eco-indicator 99 är en metod för miljöpåverkansbedömning och 
karaktäriserar och normerar data från studien till ett enkelt format; ett 
enkelt index eller ett betyg. Det är utvecklat för att ge designingenjörer 
eller konstruktörer information om miljöpåverkan och för att användas 
internt. Eco-indicator 99 kan användas som en snabb och därmed billig 
metod för produktutvecklare att få fram betyg på idéer, även om viss 
detaljnivå kompromissats, vilket användare måste vara medvetna om. 
Vägning och sammangyttring av all indata har framtagits av expertis 
inom LCA-studier och bygger på dagens kunskap och metodik som finns 
inom LCA-studier (Goedkoop & Spriensma, 2001 s. 5-6). 

Eco-indicator 99 är en vidareutveckling av Eco-indicator 95 som var den 
första metoden att uttrycka total miljöpåverkan med ett enskilt betyg. 

Beräkningarna görs utifrån tre olika kulturella perspektiv; i det individu-
alistiska perspektivet kan miljöpåverkan endast basera sig på fakta och 
beräknas under kort tid. I ett försiktighetsperspektiv och med effekter 
som beräknas över långa tidsperioder ges en mer komplett analys av 
livscykeln. Detta synsätt kallas i Eco-indicator 99 the egalitarian view. 

Den hierarkiska vyn däremellan baseras på fakta men även på politiska 
och vetenskapliga ståndpunkter (Bauman & Tillman, 2004). 

Eco-indicator 99 är ofta använt och beskriven i den undersökta 
litteraturen och är utvecklad ur ett brett perspektiv i hur miljö och 
skador tolkas. Eco-indicator 99 definierar miljö från tre kategorier av 
skador; Människan hälsa, Ekosystemets kvalitet och Resursförbrukning 
(Goedkoop & Spriensma, 2001, s. 5-6).

SimaPro 7.1.8

SimaPro 7.1.8 är en mjukvara med databaser över material och konse-
kvensberäkningar via flera metoder, bland andra Eco-indicator 99. 
SimaPro 7.1.8 används för att modellera livcykeln för en produkt och 
matematiskt beräkna fram ett index, Eco-indicator, på produkten och 
Ecoinvent data v2.1 är integrerad i mjukvaran. I programmet anger 
användare vilken av typ av LCA-studie som genomförs; Screening LCA, 
Accounting LCA eller Fullblown LCA (PRé Consultants, 2008).

3. 3. 3 Alternativ användning

LCA kan användas även som ett kreativt verktyg där den funktionella 
enheten definieras genom en analys av behoven på produkten innan 
den existerar. Den ideala produktens specifikationer bearbetas först 
och analysen arbetar således bakåt tills dess att den fysiska designen 
uppnåtts. Detta kallas reverserad Life Cycle Assessment.
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3. 4 Uppbyggnad av LCA

3. 4. 1 Inledning

En LCA byggs i princip upp av 4 delar vilka skall struktureras enligt 
standarder som ISO 14040. Följande delar som baseras på The Hitch 
Hiker’s Guide to LCA och Miljöanpassad produktutvekling, utvecklas i 
kapitlet för att i detalj berätta vad de innehåller:

1. Målbeskrivning och omfattning 

2. Inventarieanalys

3. Miljöpåverkansbedömning

4. Förbättringsanalys

3. 4. 2 Målbeskrivning och omfattning

Enligt både Bauman och Tillman (2004) och Ryding (1995) innehåller 
första delen en mängd bestämda begrepp som beskriver de ramar 
studien hålls inom. Se bild 3.1 för grafisk överblick. Vid jämförelse 
mellan olika objekt måste studierna definieras inom lika ramar. Ett tidigt 
upprättat flödesschema hjälper att definiera och beskriva modellering 
av produkten (Bauman & Tillman, 2004, s. 77). Följande delar skall 
definieras och tydliggöras.

Funktionell enhet

Den funktionella enheten som används och som alla beräkningar 
relaterar till eller baseras på. Den skall relatera till produktens funktion, 
inte till exempel produktionsvolym. LCA kan därför inte ta hänsyn till 
svängningar i produktionsvolym Om ett trägolv jämförs med cementgolv 
kan den funktionella enheten baseras på lastbärighet (Bauman & 
Tillman, 2004).

Definition av systemgränser

Definitionen berättar vilka proceser som tas med i livscykeln och vilka 
som studien bortser ifrån. 

Definition av vaggan 

Vaggan är ofta råvaruintaget, till exempel när oljan utvinns.

Definition av graven 

Hur produktens liv tar slut i cykeln, eller där cykeln börjar om.

Avgränsningar

Finns det produktlivscykler som beror av den som studeras skall det 
beskrivas hur avgränsningen definieras och behandlas. 

Geografiska begränsningar

Det spelar roll för utfallet var produkten används och tillverkas.

Avgränsningar i tiden

Beskrivs om det är av väsentlighet mellan jämförda analysobjekt.

Datakällor

Berättar om vilken typ av data som används och varifrån den tas.

Allokeringsprinciper. 

Vilken princip som studien använder skall definieras. Allokering är 
fördelningen av miljöbelastningen vid processer som exempelvis avfalls-
hantering. 
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Allokeringsproblem

I huvudsak uppstår allokeringsproblem i tre olika fall och hur problemen 
löses i studien skall noteras. Om en process resulterar i fler än en produkt 
uppstår problemet att det är svårt att tilldela miljöpåverkan på den ena 
eller andra produkten. Avfallshanteringsprocesser eller processer som 
har flera ingående ämnen ger motsvarande problem. I de båda fallen 
skall det beskrivas hur miljöpåverkan fördelas mellan produkterna, som 
via vikt eller volym etcetera. 

Vid återvinning uppstår flera loopar och bedömningen måste delas 
mellan det återvunna materialet (ut ur loop) och råmaterialet (in ur 
loop) (Bauman & Tillman, 2004, s. 83-88).

Allokering vid återvinning kan undvikas på fler sätt. Ett sätt är att utvidga 
systemen och göra dem jämförbara genom att lägga till funktioner. Enligt 
ISO 14040 skall summa av alla allokerade in- och utdata för en process 
vara av lika vikt som före icke-allokerade in- och utdata (Ryding, 1995, 
s. 330-345). 

3. 4. 3 Inventering

Den andra delen i en LCA bygger upp en modell av systemets in- och 
utgående ämnen för att möta mål och syftet i inledning (Bauman & 
Tillman, 2004, s. 27). Denna inventering är ett insamlande av all data 
i produktionssystemet som medför en miljöbelastning. Här inryms till 
exempel emissioner, avfallsgenerering och så vidare (Ryding, 1995, s. 
350). Enligt Bauman och Tillman (2004, s. 27-29) skall inventeringen 
innehålla ett flödesschema som tar upp aktiviteter och transport enligt 
avgränsat område, men ska inte visualisera flöden eller aktiviteter som 
inte ger skadlig påverkan. Datainsamlingen av mängden råvaror och 
utsläpp skall stå i relation till funktionella enheten för alla delar som 
tagits upp i flödesschemat.

3. 4. 4 Miljöpåverkansbedömning (LCIA)

Tredje delen bedömer potentiella konsekvenser av de i inventeringen 
identifierade ämnena och bedöms utifrån olika kategorier. Kategorierna 
bör omfatta resursanvändning, buller, miljö- och hälsoeffekter (Ryding, 
1995, s. 350). Miljöpåverkansbedömningen på engelska är Life Cycle 
Impact Assessment (LCIA) och skall således beskriva eller indikera 
miljöpåverkan av ämnena i inventariet, läs även kapitel 3.2.4. En studie av 
miljöpåverkan för ett produktsystem utan LCIA kallas enligt Bauman och 
Tillman (2004, s. 37) för Life Cycle Inventory analysis (LCI). Bedömning 
ska resultera i relevant data om miljöpåverkan snarare än mängden 
utsläpp eller energiåtgång etcetera (Bauman & Tillman, 2004. s. 29). 
Enligt Frischknecht et al. (2007b) beräknas miljöpåverkan matematiskt 
genom att en faktor tas fram för varje ämne. Fyra olika steg ingår:

1. Klassificering

Klassificeringen är det första steget där de ingående ämnena från inven-
tarielistan klassas genom på vilket sätt de bidrar till miljöpåverkan, 
som till exempel metan och koldioxid relateras till klassen Global 
uppvärmning (Bauman & Tillman, 2004. s. 29).

2. Karaktärisering

Miljöpåverkan beräknas sedan inom varje klass och ämnen karaktäriseras 
genom hur mycket de påverkar (Bauman & Tillman, 2004. s. 29). Karak-
täriseringen är analys och kvantifiering av varje klass; vilken relativ roll 
varje klass spelar för miljön (Ryding, 1995, s. 350). 

Till exempel klassas alla växthusgaser in i Global uppvärmning och 
mängden av varje ämne multipliceras med en faktor kallad karak-
täriseringsfaktor eller ekvivalensfaktor för att motsvara koldioxid 
(Frischknecht et al. 2007b). Alla ämnens relativa bidrag i samma klass 
läggs ihop till ett sammanslaget värde för Global uppvärmning (Bauman 
& Tillman, 2004. s. 140). 
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I en studie mellan två objekt kan de karaktäriserade beräkningarna 
sättas relativt till varandra för att utvärdera: Objekt A anges talet 100 då 
det ger högst inverkan i kategorin och objekt B anges det relativa värdet 
mot A, säg till exempel 90, då det till exempel gäller kategorin Global 
uppvärmning. (Bauman & Tillman, 2004, s. 29-31).

Karaktäriseringen baseras på vetenskapliga metoder och läror för att 
beskriva hur miljön påverkas av dem men det finns olika sätt att tolka 
effekterna av miljöbelastningen. Tolkningen för att relatera miljöeffek-
terna för varje klass baseras på psykokemiska studier och i litteraturen 
återfinns flera olika bedömningsmetoder på grund av komplexiteten i 
karaktäriseringen och effekterna av klasserna (Ryding, 1995).

3. Normalisering

Enligt Bauman och Tillman (2004, s. 141) relateras resultaten i karak-
täriseringen till hur stor miljöpåverkan varje kategori har genom att 
dividera med en normaliserande faktor.

4. Värdering

Värderingen är den sammanslagning till index eller numeriska mått som 
beror av de uppkomna miljöeffekterna (Ryding, 1995, s. 350). 

3. 4. 5 Förbättringsanalys.

Den fjärde och sista delen av en LCA är en systematisk utvärdering för att 
minska total miljöpåverkan. Den är en vägning av miljöeffekt mot annan 
data; som kostnad och prestanda av produkten. Här utvärderas även 
åtgärder som kvantitativa och kvalitativa förändringar som materialval, 
produktdesign och så vidare (Ryding, 1995, s. 350).

 

3. 5 Diskussion om LCA

3. 5. 1 LCA i produktutveckling

En fullständig, enligt Bauman och Tillman (2004), fullblown LCA är 
inte applicerbar vid utvärdering av koncept på tidiga stadium. Alla steg 
och delar i en LCA är endast lämpliga att utföra på befintliga produkter 
där de som utför studien har full insyn i det begränsade området. För 
det fortsatta arbete med Primus förpackningar bör därför endast korta 
studier av konceptet utföras, vilka även kallas screening LCA. Lättast 
tillgängliga datbaser är Ecoinvent och Eco-indicator 99, men Ecoinvent 
är klart den mest omfattande. Även litteratur inom området är enklast 
att komma över för dessa. I vidare studier är Eco-indicator 99 den metod 
som är att föredra och även den som Ecoinvent bygger på, vilken används 
som datakälla.

3. 5. 2  Kvittblivning

Återvinning

Enligt Ryding (1995, s. 336) påverkar insamling av material och den 
transport det medför en ökad belastning på miljön. Ju närmare total 
återvinning, desto högre miljöpåverkan som tar ut fördelen med 
återvinningen. En studie över en livscykel med återvinningsgrad som 
variabel visade att en pappersåtervinningsgrad av 60-70% ger lägst 
miljöpåverkan. Det kan innebära att dagens förpackningar i wellpapp 
inte nödvändigtvis kan utvecklas positivt genom högre återvinningsgrad.

Kompostering

Den kvittblivning som ofta används i naturen, i det biologiska kretsloppet, 
är kompostering, där olika mikroorganismer bryter ned organiskt 
material till byggstenar som näring åt andra organismer. Här finns en 
potentiell koppling mellan teknologiska kretsloppet och det biologiska 
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men det är inte idag förenligt med det sätt som LCA-studier uppförs. 
Trots att arbetsgruppen i projektet tog kontakt med flera institut och 
forskare inom biologi och växtodling fanns det ingen som kunde hjälpa 
till att modellera ett kvittblivningsscenario med kompostering. 

Modellering av kompostering

I teorin är miljöpåverkan från kompostering relaterad till den energi som 
går åt för omröring av materialet och utsläpp vid frakt av materialet till 
komposteringsplatsen. Det som kan undvikas, om kompostering används 
som kvittblivninsprocess, är produktion av konstgödning. Utsläppen 
är kemiskt sett något annorlunda mot den vid förbränning. Därför är 
det felaktigt att kopiera en förbränningsprocess vid modellering av 
kompostering. 

3. 5. 3 Reflektion

Sammanfattning av studien

Det är viktigt att räkna med nyttan i hos en produkt och jämföra med 
vilken påverkan den har totalt sett. Materialet i sig bestämmer inte den 
utgången, utan frågor som vikt, transport och vilken teori i miljöpåver-
kansbedömning som används är avgörande. En förpackning som kan 
återanvändas oftare tack vare ett specifikt material har potential att vara 
mer miljövänlig, trots att materialet i sig kanske är icke-miljövänligt. I 
produktutveckling är det enligt LCA-studierna endast genomförbart att 
utföra kortare studier, screening LCA.

Förpackningskategorier

För det fortsatta examensarbetet kan vi efter diskussion och reflektion 
kring LCA-studien sammanfatta eller gruppera olika framtida koncept 
i fyra olika kategorier. I det kommande arbetet grupperas således 
koncept in i dessa kategorier efter på vilket sätt de kan vara miljövänliga. 
Kategorierna kan även beskrivas som nivåer då en produkt i nedstigande 

led ger minst miljöpåverkan:

1. En förbrukningsartikel som endast används under transport 
till butik och i butik varpå den sedan slängs. 

2. En förpackning som har ytterligare en funktion; en nytta 
utöver att vara förpackning. 

3. En återanvändningsbar förpackning; direkt efter användning 
används den igen och igen utan degenerering.

4. Den mest miljövänliga förpackning är den som aldrig behöver 
tillverkas.

Kvittblivning

Koncept som kan utnyttjas på annat sätt i kvittblivningen än återvinning 
har potential att vara mer miljövänligt. Hypotetiskt betyder det att ett 
koncept i wellpapp bör återvinnas som wellpapp gör idag; till ca. 70 %. 
Om de resterande 30 % av avfallet går att utnyttja eller återvinnas på 
annat sätt, som förbränning med energiåtervinning, eller kompostering, 
bör det konceptet vara att föredra.

Kompostering 

Det måste klargöras att det idag är en brist att befintliga databaser och 
mjukvaror inte klara av att modellera alternativa kvittblivningsprocesser 
som kompostering. Denna typ av kvittblivning kommer därför inte att 
inrymmas i ramarna för kommande studier. 
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3. 6 LCA på emballage till EtaPowerTM

3. 6. 1 Inledning

Studien på emballaget utförs för studera LCA och för arbetsgruppen ska 
förstå och använda verktyget på rätt sätt. Lämplig metodik för produktut-
veckling följs och kapitlet beskriver analysen av dagens förpackning. Med 
en vedertagen utformning för en livscykelanalys och med en modellering 
av dagens produkter och produkterflöden så trogen verkligheten som 
möjligt, ämnas denna studie ge projektet en grund för vidare koncept-
generering och evaluering. Dels söks de stora faktorerna som påverkar 
miljön negativt med dagens logistik och material och dels bör studien 
kunskaper i programmering och exekvering av SimaPro 7.1.8.

3. 6. 2 Metod

Två olika mjukvaror har använts. CES EduPack 2010 från Granta Design 
är en materialdatabas som bland annat innehåller bedömningsmetoden 
Eco-indicator 99 (CES EduPack 2010, 2009). SimaPro användes för att 
med LCIA-metoden Eco-indicator 99 bedöma miljöpåverkan och alla 
processer tas från Ecoinvent data v2.1. Litteraturen avhandlad tidigare i 
kapitlet har använts för att följa den standardiserade metodiken.

3. 6. 3 Definition av mål och omfattning

 Studiens mål är:

 ■ att utföra en inventering av två kommersiella förpackningsma-
terial och två olika transportsträckor för förpackningarna och

 ■ därefter bedöma miljöpåverkan av de fyra olika fallen och

 ■ jämföra analysobjekten relativt och utnyttja slutsatserna i det 
fortsatta examensarbetet. 

Omfattning

Enligt CEN (2010) bör studien omfatta följande: Dagens förpacknings-
material och transport från tillverkning till paketering till centrallager i 
Holland. Produktion sker i Hangzhou, Kina. Paketering av köken sker vid 
fabrik i Tartu, Estland och förpackningar med produkter skickas sedan 
till Almere i Holland för lagerhållning.

Studien jämför materialsammansättningen för förpackningen till Primus 
EtaPowerTM med likadan box av 100% återvunnen kartong, tillverkad i 
Sverige respektive Kina. Det ger totalt fyra produktcykler att analysera. 
Avfallshantering blir i de fyra fallen lika men modelleras i studien för 
eventuella jämförelser mellan olika tänkbara fall i resten av projektet.

Kontext

Studien utförs i en förstudie i examensarbetet och studien skall med 
resultatet motivera ett bra koncept- och materialval för att stärka 
Eta-serien och Primus varumärke genom att spegla den förpackade 
produkten.

Flödesschema

Ett flödeschema gav ryggrad åt vilka delar av livscykeln som skall 
analyseras, se bild 3.2

Funktionell enhet

Den funktionella enheten i analysen är en stycken förpackning. 

Definition av systemgränser 

Studien förlitar sig på de systemgränser som Ecoinvent använt sig av och 
Eco-indicator 99 som beräkningmetod i SimaPro 7.1.8. I studien valdes 
den hierarkiska vyn i Eco-indicator 99 för att balansera mellan direkta 
fakta och möjliga framtida scenarion (Bauman & Tillman, 2004). 
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Detaljnivå

Studiens detaljnivå och omfattning motsvarar enligt Bauman och Tillman 
(2004) screening LCA eller enligt PRé Consultants (2008), en snabb 
studie för interna studier. Det betyder att modellen byggs på de data som 
finns tillgängliga i datorprogrammet SimaPro och databasen Ecoinvent. 

Avgränsningar och definition av vagga till grav

Processerna hämtas från Ecoinvent v. 2.1 och modelleras eller justeras 
utifrån den information som finns tillgänglig internt i projektet. 
Råvaruuttag är vaggan och graven är i studien återvinning och 
förbränning av wellpapp.

Geografisk begränsning

De processer som dagens tillverkare använder i Europa används första 
hand och antas vara identisk i Kina. Sveriges avfallshantering används 
som modell för avfallsscenariot.

Datakällor

Andra datakällor för studien är projektets handledare och kontakter på 
Primus Sverige och på Smurfit Kappa i huvudsak. Information om avfall-
hantering kommer från Skövde kommuns avfallshantering via Jan-Erik 
Sandin (muntlig kontakt 1 april 2010).

Allokeringsprinciper

Studien modellerar en egen avfallshantering och allokerar materialflödet 
från återvinningen till den kvittblivningen. I övrigt följs principerna i 
Ecoinvent v. 2.1.

Bild 3.2 Flödesschema för en förpackning 

Bild 3.1  I LCA begrepp och gränser som måste definieras 
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Modellering

Varje process i Ecoinvent v. 2.1 har en egen funktionell enhet som 
används vid modellering och miljöpåverkan bedöms efter magnetuden 
på insatt värde.

Allokeringsproblem

För att beskriva dagens avfallshantering och reducera allokerings-
problematiken studerades Sveriges hantering i mer detalj eftersom 
förbättringsanalysen beror på avfallshanteringen. Under 2008 materi-
alunyttjades 74% av marknadens totala mängd av papp, papper, 
kartong och wellpapp (FTI, 2008). Enligt U. Brohoff, Informatör och 
Webbredaktör för FTI AB och ftiab.se anger de 74% den mängd som 
återvanns (muntlig kontakt 1 april 20109). I Skövde läggs idag ingenting 
på deponi från hushållssoporna, deponiverksamheten avslutades 2008 
och allt brännbart förbränns i Skövde Värmeverk AB:s avfallsvärmeverk 
(AOS, 2010). I Skövde tas energin vid förbränningen upp och utnyttjas i 
fjärrvärmen (Jan-Erik Sandin, muntlig kontakt 1 april 2010).

Wellpapp

Processerna för wellpapp i Ecoinvent v. 2.1 är av typen Cradle-to-Gate 
vilket betyder att utgående material är bulkmaterial för fortsatt 
bearbetning (Frischknecht et al. 2007a). Dagens primusförpackning 
för EtaPowerTM är en wellpappförpackning på 304 gram och består 
av wellpapp tillverkad i 74% nyproducerade pappersfiber och 26% 
återvunna fibrer (N. Lagström Primus, muntlig kontakt 24 januari 2010). 

I studien användes processen Corrugated cardboard, recycled fibre, at 
plant /RER s, för enkelväggig wellpapp av 100% återvunnet material. 
För att modellera wellpapp av 26% återvunnet material sammansattes 
den processen med Corrugated cardboard, fresh fibre, at plant /RER för 
att motsvara dagens material i Primus förpackningar. 

Tillverkning av lådor

Vid produktion av wellpapplådor utförs moment som utskärning och ett 
spill på 20% bör beräknas in (R. Jansson, muntlig kontakt 2 mars 2010). 

Tillverkning av lådor återfinns i egna processer i Ecoinvent v2.1 och 
inkluderar inte ingående wellpapp utan endast vilka råvaror som tillsätts 
produktionen, det vill säga att de är av typen gate-to-gate (Frischknecht 
et al. 2007a). 

I studien valdes en process där vikning och tryck ingår: Corrugated box 
production, at plant, with off-set printing. I processen kompenseras spill 
i tillsärningen och ett adekvat spill motsvarande 20% blir medräknat i 
studien Se tabell 1 för data och processer som används för varje fall.

Transport

I studien är inte medlet av transport i fokus men en typ av lastbilar med 
dagens hårdaste miljökrav på motoremissioner användes: Lorry, 16-32 
t, fleet average, EURO 5. Däremot varierades vägsträckan i analysen i de 
olika fallen. Transporteringsdata i Ecoinvent v2.1 inkluderar; tillverkning, 
förslitning av vägar och bränsleförbrukning etc. (Frischknecht et al. 
2007a).

För transport över vatten användes containerfartyg och datan för den 
valda processen inkluderar bland annat bränsleåtgång och tillverkning 
av fartyget: Transport, freight ship, /RER S. 

Enligt Frischknecht et al. (2007c) bör transportsträckan över vatten 
beräknas med Dataloy Distance Table (DDT) (Dataloy-systems AS 
2010). Närmsta hamn från Hangzhou är Ningbo vilken skrivs in i DDT 
och rutten beräknas sedan till Tallin. Resultatet är 11697 sjömil vilket är 
21663 kilometer enligt Converterworld.com. Från Hangzhou till Ningbo 
är det enligt Google (2010) 155 kilometer att transportera produkter 
till hamn för vidare båttransport. Avståndet från Tartu till Almere är ca 
2000 kilometer och avstånd från Nybro till Tartu är ca. 900 kilometer 
(Google, 2010).
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Kvittblivning

Avfallscenariot “Avfallshantering snitt i Sverige” delar upp materialflödet 
så 24 % går till förbränning modellerad med befintlig process: 
Incineration, /RER S och resten till återvinning, se även tabell 2. 

Återvinning

Återvinning av wellpapp skapas unikt för studien då det i SimaPro 
inte finns en färdig process för återvinning, se tabell 3. Återvinningen 
modelleras genom att använda befintliga processer som indata och 
utdata. “Recycling cardboard i Sverige” programmeras med Corrugated 
board, recycling fibre, single wall, at plant/RER S som indata från 
teknosfären, vilket motsvarar miljöpåverkan av återvinningsprocessen 
Utdata, det som återvinningen resulterar i och som ger en positiv 
inverkan på produktens totala miljöpåverkan, bör enligt SimaPro (2008) 
vara Core board, at plant/RER S. Det vill säga så med återvinning av 
wellpapp undviks nytillverkning av “Core board” (se bilaga 10, Recycling 
snitt i Sverige för att se processbladen från SimaPro 7.1.8). 

3. 6. 4 Inventeringsanalys 

Data

 ■ Vikt återvunna fiber:   79 gram

 ■ Vikt nya fiber:   225 gram

 ■ Total vikt:    304 gram

 ■ Transport Nybro till Tartu:  900 kilometer

 ■ Transport Hangzhou till Ningbo: 155 kilometer

 ■ Båttransport Ningbo till Tallin: 21700 kilometer

 ■ Transport Tartu till Almere:  2000 kilometer

3. 6. 5 Miljöpåverkansbedömning

Livscyklernas totala miljöpåverkan beräknades i SimaPro 7.1.8 med 
datan från inventarieanalysen och de processer som modellerade 
livscyklerna, se tabell 1. Det är här den stora fördelen med mjukvaran 
kommer, där miljöpåverkan översätts till siffror. Varje process beräknas 
och ges ett index och indexen läggs sedan ihop till ett sammanslaget betyg. 
Resultaten lagras och går att hämta i tabellform och visuell form med 
flertalet olika parametrar. En snabb överblick ges av flödesscheman som 
programmet tar fram för varje livcykel. De resulterande flödescheman för 
de olika wellförpackningar visualiseras i en trädstruktur där processerna 
från Ecoinvent syns som grenarna i trädet (bild 3.2). Miljöpåverkan och 
mängd från varje process beräknas på den funktionella enheten och visas 
i siffror. De fyra fallen jämfördes även i programmet och jämförelsen 
visualiserades i ett färgat stapeldiagram. Diagrammet berättar vilken 
miljökategori som påverkar miljön hårdast för varje fall, se bild 3.3. 
Se bilagor 9 - 14 för att se modellerna av livscyklerna och utdrag från 
programmet.
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Tabell 1 Använda processer från Ecoinvent v. 2.1

Process Enhet Sverige [26 %] Sverige [100 %] Kina [26 %] Kina [26 %]
Corrugated cardboard, recycled fibre, at plant /RER S g 79 304 79 304
Corrugated cardboard, fresh fibre, at plant /RER S g 225 0 225 0
Production of carton board, at plant, w. off-set printing /RER S g 304 304 304 304
Lorry, 16-32 t, fleet average, EURO 5 KgKm 274* 274* 47** 47 **
Lorry, 16-32 t, fleet average, EURO 5 (Tartu till Amlere) KgKm 608 608 608 608
Transoceanic freight ship /OCE S (Ningbo till Tartu) KgKm 0 0 6590 6590

* Transport från (Nybro- Tartu)

** Transport från (Hangzou-Ningbo)

Tabell 2 Fördelning av materialflödet i avfallsscenariot

Avfallshantering snitt i Sverige Procentsats: Förklaring:
Recycling Cardboard i Sverige 74 % 74 % av all wellpapp på makrnaden i Sverige.
Incineration/CH S 24 % Resterande 24 % går till förbränning.

Tabell 3 Processer i Recycling cardboard i Sverige

Process Typ: Förklaring:
Core board, at plant/RER S Utdata Den produkt (process) som inte behöver nytillverkas.
Corrugated board, recycling fibre, single wall, at plant/RER S Indata Den process som motsvarar miljöpåverkan av återvinning.
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Flödesschema från SimaPro

Från flödesschemat från ett av de fyra fallen syns tydligt att störst 
påverkan fås vid tillverkningen av wellpapp, se bild 3.2. Detta syns på 
tjockleken på pilarna och transport har således relativt låg påverkan. De 
gröna pilarna anger de aktiviteter som inte bedöms att alls göra påverkan 
på miljön utan tvärtom; ge goda effekter på miljön. 

Återvinningen i flödesschemat

Bild 3.2 visar hur avfallsflödet modellerades; 74% av strömmen går 
till den egna återvinningsprocessen vilken resulterar i gröna pilar. 
Eco-indexet för återvinningen sänker alltså livcykelns betyg med 
108+38,1 mPt eftersom tillverkning av Core Board undviks. Resterande 
strömmen av avfallet går till förbränning. 

Stapeldiagram från SimaPro

Det som utgör skillnaden i de fyra olika fallen är var produktionen av 
förpackningen sker och hur stor andel återvunnen fiber som ingår i 
materialet, se även fördelningen i tabell 1. Figur 3.3 visar grafiskt vilket 
fall som totalt ger störst miljöpåverkan. Staplarna skall vara så låga som 
möjligt. De visar att högre andel återvunna fibrer ger flest minuspoäng.

Grafisk analys av stapeldiagrammet

Stor miljöpåverkan ges från användning av fossila bränslen vilken 
utgör en stor del av staplarna i alla fyra fallen. Det syns tydligt att stor 
mängd återvunnet material ger goda effekter på miljöpåverkan genom 
att mindre mängd landyta utnyttjas, vilken syns tydligt då den delen av 
stapeln ligger under x-axeln och ger således negativa Eco-indicators.

3. 6. 6 Förbättringsanalys och resultat

Förbättringsanalys

I denna studie är en förbättringsanalys inte relevant, men en tolkning av 
studien kan ge värdefulla infallsvinklar för produktuvecklingen av nya 
förpackningar i projektet.

Resultat

Från stapeldiagrammet och tabeller över miljöpåverkansbedömningen 
fås ett sammanslaget betyg för varje fall:

1. 66 mPt vid tillverkning i Kina av 26% återvunnet material. 

2. 60,5 mPt vid tillverkning i Sverige av 26% återvunnet material.

3. 56 mPt vid tillverkning av 100% återvunnet material i Kina. 

4. 50,5 mPt vid tillverkning av 100% återvunnet material i 
Sverige.

Reflektion och tolkning av studien 

Våra förväntade resultat uppfylldes någorlunda då tillverkning i Kina inte 
är ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Dock så var skillnaderna mindre 
än vad som förväntades. Transport med fraktfartyg är inte så illa som 
först antogs, detta troligen för att vikten per förpackning är så låg. Detta 
öppnar upp gränserna från vart material kan hämtas i världen. Material 
till förpackningar behöver inte vara låsta till Sverige utan kan skeppas 
från andra delar i världen. Störst miljpåverkan för förpackningarna är 
ingående materialflöden och tillverkning, inte transport. Samtidigt visade 
det sig att det är klart bättre att använda 100% återvunnet material mot 
26% återvunnet material. Och i bästa fallet borde alla wellförpackningar 
tillverkas i Sverige av 100 % återvunnet material, men enligt N. Lagström 
på Primus (muntlig kontakt 25 mars 2010) tillhör Sverige endast 10 % 
av Primus totala marknad. 
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Bild 3.2  Flödeschema med eco-indicators för varje process för wellpapplåda tillverkad i Sverige av 26 % återvunna fiber

Användning av studien

För det fortsatta arbetet kommer studien främst gynna evaluering av 
slutkoncept, men vi drar även vissa lärdomar om vad som faktiskt spelar 
störst roll för vad som är miljövänligt. Transport verkar relativt ofarligt 
för miljön och vi vet att endast 10 % av Primus marknad finns i Sverige. 
Geografiskt bör således de bästa tillverkningsplatserna finnas i Europa, 

och tillverkningssättet är viktigare än transportsträckan. Dessutom bör 
vikten hållas till ett minimum.

Återvinning av kartong visade sig ha god inverkan på miljöpåverkans-
bedömningen. Mycket bättre än vad arbetsgruppen trodde från början. 
Kanske är inte komposterbara material det enda som verkar vara bra för 
miljön? Kan vi kanske skapa en förpackning som är både komposterbar 
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och återvinningsbar? Kombinationen av låg vikt och ett återvinningsbart 
material som inte kräver isärmontering är således ett potentiellt gott 
material.

Miljövänligheten är dock bara ett kriterium från uppdragsgivaren och 
oss själva för att hålla rätt kvalitet på konceptet. Därför upprättas en 
specifikation där livcykelanalyser utgör en del av kriterierna för att hålla 

kvaliteten.

Bild 3.3  Visualisering av jämförelsen av studiens fyra fall. Svensk tillverkning av 100% återvunnet material (stapel 2 från vänster) ger minst miljöpåverkan.
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4
4 Kravspecifikation
För att en produkt skall bli framgångsrik krävs att projektet har 
tydligt mål att sträva mot. Uppdraget består i att hitta en miljövänlig 
förpackning, men alla andra funktioner som förväntas av en förpackning 
och kundkrav måste tillfredställas. För att uppfylla alla förväntningar 
måste kraven definieras och sammanställas och kravspecifikationen är 
det dokument som sammanställer dessa och försäkrar att rätt kvalitet 
erhålles.

4. 1 Inledning
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är en kravspecifikation en lista på 
mätbara data som skall översätta produktens egenskaper till att möta 
kundens behov. Via intervjuer och analys av befintliga förpackningar 
skapades en lista behov som förpackningen bör uppfylla. Enligt Pugh 
(1991) är kravspecifikationen ett levande dokument under produktens 
utveckling men nödvändig att skapa i alla typer av designuppdrag. 
Ingångsaktiviteter som marknadsundersökningar skall beredas och 
införas i ett sådant dokument. 

4. 2 Metodik

4. 2. 1 Arbetsgång

Först destilleras ett stort antal behov ut från förstudiens som 
förpackningen som skall uppfylla. Nästa steg är att identifiera de mätbara 
storheterna, data, som relaterar till de behoven. Genom att bestämma 
magnitud och storlek via benchmarking på datan kan kvaliteten, målupp-
fyllnaden, på förpackningen mätas (Ulrich och Eppinger 2008, s. 76-81).

4. 2. 2 Bakgrundsinformation

Från uppdragsgivare, förstudien och intervjuer med målgruppen 
skapades en kunskapsbas av vad som förväntas av en förpackning. Även 
de generella åsikterna från målgruppen om vad som ser miljövänligt 
ut lades till behoven som den nya förpackningen skall uppfylla. Mer 
tekniska och med siffror mätbara egenskaper definierades med hjälp av 
metoder från litteratur i produktutveckling.



A l e x a n d e r  L u n d q v i s t H e n r i k  E k l u n d

- 41 -

4. 2. 3 Behovsanalys

Standard EN 13428:2004

EN 13428 är utgiven av CEN (European Committee for Standardization) 
och har en ingångsvinkel med likheter i andra standarder som reglerar 
kvalitet eller miljö. Den definierar vad som är en förpackning och olika 
typer av funktioner som en förpackning har. Den innehåller en checklista 
som används för att upprätthålla rätt kvalitet produktutveckling av 
förpackningar och samtidigt hålla resursförbrukningen av den till ett 
minimum (CEN 2004).

Kritiskt område enligt EN 13428

Med hjälp av checklistan i EN 13428 (CEN, 2004) analyseras förpack-
ningarna för Eta-seriens kök och det kritiska området för utformningen 
bör ligga i hur det mekaniska skyddet fungerar. Förpackningens vikt 
och form är direkt relaterad till detta mekaniska skydd som krävs för 
förväntad hantering. Detta ligger under paragraf 5 “Logistik” i EN 13428 
(CEN 2004).

I arbetet diskuterades vilket yta som krävs för att tillgodose kunden den 
lagstadgade informationen enligt EN 521 (CEN 2006). EN 521 måste 
följas för att klargöra brandskyddregler och handhavande av gasdrivna 
kök etcetera, men i det fortsatta arbetet antogs det att textstorlek och yta 
att förmedla information på inte skulle vara ett kritiskt område.

Pughs rubriker

Stuart Pugh namnger i sin bok; Total design: integrated methods for 
successful product engineering (Pugh 1991), ett stort antal områden 
vari alla krav för en produkt finns. I projektet användes rubriker från 
kapitel tre som ett diskussionsunderlag för att föra in tänkbara behov på 
förpackningen (se Bilaga 3 Kravträd). 

Intervjuer

Sammanställningen av konsumentintervjuerna från kapitel 2 gav 
arbetsgruppen de kundkrav som konsumenterna själva angivit och 
sattes in i behovslistan, se tabell 4.

Resultat behovsanalys

Totalt 22 olika behov destillerades fram genom arbetet med ovan 
beskrivna metoder och med information från förstudien. De finns att 
hitta i behovslistan, se Bilaga 4 Behovslista, i tabell 4 och i tabell 5. Hur 
behoven kan uppfyllas bestäms utifrån ett antal mätbara data vilka 
relateras till behoven.

4. 2. 4 Behov-data-matris

För att visuellt strukturera relationen mellan vilka behov och mätdata 
skapas en matris, se Tabell 4. Beroendet mellan ett behov och det antal 
data som kan bestämma hur behovet uppfylls visas med kryss. Behoven 
är utskrivna i den vänstra kolumnen och mätbara data står i översta 
raden. Matrisen visar till exempel att behovet “innehåller EN 521” beror 
på läsbara tecken och synlig läsbar yta. Storleken eller magnetuden av 
dessa data bestäms i stor utsträckning med hjälp av benchmarking på 
dagens befintliga förpackningar (Ulrich & Eppinger 2008).
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Tabell 4 Behov-data-matris
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1 innehåller EN-521 X X

2 är inte för dyr X X X

3 uppvisar policys och loggor X

4 skall se mer miljövänlig ut än konkurrenterna X

5 kan massproduceras X

6 kan återvinnas eller komposteras X

7 är stapelbar X

8 kan stå inomhus under längre tid X

9 vikt får gärna hållas nära dagens vikt X

10 anpassas till friluftslivsutövare X

11 säljer produkten X X

12 distingerar sig mot konkurrenterna X

13 är mer miljövänlig än wellpapp X X X X

14 medger enkelhet vid packning X

15 kan produceras i Svenska fabriker X X X

16 klarar transport av båt och lastbil X X

17 är väl genomtänkt X X

18 är minimalistiskt utformad X

19 är närproducerad X X

20 förmedlar med text produktens miljöprofil X X

21 innehåller miljörelaterade färger X

22 känns sträv, grov, strukturerad X

23 är luktfri X
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4. 2. 5 Benchmarking

Referens

De befintliga wellpapplådorna från Primus var underlaget för den 
benchmarking (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 17), som kompletterade 
specifikationen med mätbara data (se bilaga 5 Benchmarking). Projektet 
utgick således från dagens typ av förpackningar och deras prestanda. 
Datan från benchmarkingen sätter ribban för de kommande koncepten 
som slutligen behöver vara lika bra eller bättre än dagens förpackningar 
för att arbetet skall ha varit framgångsrikt och produkterna möta 
kundens behov. 

Resultat av benchmarking

Bland annat kunde ett antal värden på typsnittens storlek för layout av 
etiketter fastställas. Tryckytan som finns på wellförpackningarna till 
köken idag bör inte understigas och storleken på text på viktig information 
är idagsläget för liten, se kravspecifikationen i tabell 5. Subjektiva åsikter 
kommer att insamlas i projektets slutskede genom enkäter. 

4. 2. 6 Diskussion om kravspecifikationen

Den färdiga kravspecifikationen är ett utmärkt sätt att utvärdera de 
existerande förpackningarna och ger klara riktlinjer för utformandet 
av kommande koncept, se fullständig kravspecifikatio i tabell 5. Den 
användes flera gånger under konceptevaluering och genomgick ett antal 
förändringar. Den var den mall eller det ramverk som användes för att 
utveckla och utvärdera koncept i arbetet. 
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Tabell 5 Kravspecifikation

Datanr Behovsnr Data Vikt Enhet Marginalvärde Idealvärde
1 1, 20 Läsbara tecken Hög mm >1,2 2
2 1, 20 Synlig läsbar yta Hög mm2 20000-40000 30000
3 2 Butikspris Låg SEK <10 3
4 3 Tryckyta Låg mm2 20000-120000 30000

5 4 Konsumentfråga: Ser förpackningen mer miljövänlig ut än 
konkurrenternas? Hög Subjektivt Y Y

6 2,5,15 Tillverkningsvolym Låg st. 1000 1000
7 6,13,17 Återvinningsbart material Hög Y/N Y Y
8 7,16 Stapelbar antal utan att välta Hög Y/N >3 10
9 8 Förvaras utan att upplösas Hög á månader >12 24

10 9,13 Totalvikt Hög g 100-400 <300
11 10 Konsumentfråga: Är förp. Anpassad till friluftsutövare? Låg subjektivt Y Y
12 11 Attraktivt yttre, evalueras internt Hög subjektivt 3 – 5 5
13 12 Annorlunda utseende, evalueras internt Låg subjektivt Y Y
14 13 Eco-indicator Hög mP 0-600 <300
15 14 Tid för imontering (Vika till låda, stoppa i kök, stänga) Låg s <30 <25
16 15,19 Passar svensk tillv.process Låg Y/N Y Y
17 16 Klarar standard EN-2248 Hög Y/N Y Y
18 17,15,13,11,2,18 Smart förpackning, evalueras internt Hög subjektivt 3 – 5 5
19 19 Tillverkning inom Europa Hög Y/N Y Y

20 21 Uppvisar en av följande färg Låg grönt, beigt, oblekta 
färger, linfärg Y/N Y

21 22 Uppfyller en av följande Låg sträv, grov,
strukturerad Y/N Y

22 23 Luktar minimalt Låg Y/N Y Y
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5
5 Koncept
Hittills finns mer eller mindre tydliga mål att uppfylla med en ny 
förpackning. För att hitta så många tänkbara produktmöjligheter som 
möjligt krävs en metodik där kritiskt tänkande inte får hämma flödet 
av idéer. Efteråt måste idéerna sållas och anpassas för att korrigera 
produkten så den klarar de satta kraven i specifikationen. Målet är ett 
slutkoncept för Eta-serien som uppfyller alla kundens förväntningar.

5. 1 Inledning
Framför allt har enkla handskisser stått för visualisering av idéerna och 
koncepten har sedan färglagts och några enkla modeller har tillverkats 
för att undersöka funktioner och former. Mot slutet kompletterades och 
tydliggjordes skisser på koncept med hjälp av renderingar i ProENGINEER 
och slutmodeller tillverkades. Layouter skapades först med handskisser 
och Adobe Illustrator användes senare för vektorbaserade dataskisser 
tillsammans med Adobe inDesign. I kapitlet återskapas en förenklad och 
sammanställd konceptframtagning med de viktigaste milstolparna.

5. 2 Metodik

5. 2. 1 Arbetsgång

Arbetsgången är ickelinjär och metodvalen växlar mellan divergenta 
och konvergenta metoder. Kreativa metoder hjälper att öka idéflöden, 
elimenera mentala blockeringar och används i divergenta faser. Divergent 
idégenerering och konvergent utvärdering sker iterativt tills en tillfreds-
ställande detaljnivå har uppnåtts. Ofta uppkommer möjligheter till 
kombinationer vid utvärderingen. Koncept och idéer har kontinuerligt 
tagits fram och evaluerats under hela designprocessen.

5. 2. 2 Kreativa metoder

Moodboard

En moodboard är ett bildkollage som representerar målgruppens 
värderingar och medger en känslostämning till arbetsgruppen. Detta 
stimulerar idéer och kan ökar kreativiteten då de innehåller färger eller 
andra element som förmedlar en känsla.
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Inspiration board

En inspiration board är ett bildkollage som innehåller detaljer, former och 
färger som eftersträvas av arbetsgruppen. Att leta i relevanta tidsskrifter 
eller på internet efter bilder på liknande produkter som projektet 
behandlar är av stort värde och sammanställs i kollage och sätts upp på 
arbetsplatsen för att både inspirera och hålla arbetsgruppen på rätt spår 
under designprocessen (Österlin, 2007 s. 54). Arbetsgruppen använde 
sig av bilder på naturmaterial, utomhusmiljöer, biomimetik, förpack-
ningsinnovationer och attraktiva färger till kollagen (se bild 5.1 - 5.2).

Morfologisk tabell

Ett stort antal lösningar kan konstrueras genom att kombinera 
dellösningar med varandra. Principiella lösningar ställs upp utmed två 
eller tre axlar där olika kombinationer undersöks och nya lösningar kan 
konstrueras (Cross 2008). Metoden används både för att hitta sådana 
totallösningar, men den användes unikt i projektet även som ett mentalt 
verktyg för att för att samla ihop flera bra idéer till ett koncept.

Brainstorming

Detta är den vedertagna kreativa metoden inom idégenereringspro-
cessen. Österlin (2007, s. 51) skriver att det är strängt förbjudet med 
kritik under brainstormingsessionen. Problemställningen måste vara 
väl specificerad annars blir resultaten begränsade eller missvisande. 
Problemet formuleras som en fråga, gärna som direkt väcker motivation 
till lösning, till exempel: “Vad gör produkt A lätt att öppna?” (Cross, 2008, 
s. 48-51). 

Osbournes idésporrar

I metoden ställs granskande frågor för att identifiera eventuella brister 
i koncepten och sedan ersätta dem med lösningar. Huvudfrågorna som 
ställs är; förstora?, förminska?, kombinera?, andra användningsom-
råden?, ersätta?, bearbeta?, omplacera?, modifiera? och göra tvärtom? 

5. 2. 3 Utvärderande metoder

Concept screening

Koncept och idéer värderas i en matris där ett antal kriterier är uppställda. 
I båda konvergenta metoderna uppfördes de flesta kriterierna baserade 
på kravspecifikationen. Screeningen är en snabb metod där idéer 
betygssätts med ett plus, minus eller en nolla om idén uppfyller kriteriet 
lika bra som referensen

Concept scoring

Likt en Concept screening ställs de olika koncepten upp horisontellt i 
toppen och urvalskriterierna vertikalt till vänster i matrisen. 

100 % fördelas på varje kriterium som ges en viktningsprocent för 
att utvärderingen skall gynna de idéer som uppfyller de viktigaste 
kriterierna. Varje idé får betyg (ett till fem) som multipliceras med 
viktningsprocenten för att ge relevanta värden för koncepten. Värdena 
summeras och därefter rankas koncepten.

PNI

PNI är förkortning för Positivt, Negativt, Intressant, där konceptens 
positiva, negativa och intressanta egenskaper skrivs ned (Grönevall & 
Rundqvist, 2004).
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Bild 5.2  Inspiration board

Bild 5.1  Moodboard

5. 3 Konceptgenerering

5. 3. 1 Idégenerering

Brainstorming

Sex externa designingenjörer lånades och brainstormade kring fyra 
frågor. Frågorna formulerades för att uppfylla krav och behoven med 
innovativa lösningar och funktioner. Frågorna byggdes kring nivåerna 
av miljövänlighet som den inledande LCA-studien resulterade i och de 
viktigaste kraven från kravspecifikationen.

Fråga 1: Hur kan viktig text och information förmedla?

Frågan ställdes för att få in nya förslag hur den lagstadgade texten (EN 
521) kan medges på ett nytt och bättre sätt på förpackningen. 

Fråga 2: Vad krävs för att laga mat i naturen? 

Ett nytt användningsområde för förpackningen är tänkbart verktyg som 
behövs för att laga mat i naturen. 

Fråga 3: Vad kan en förpackningslåda bli efter öppnandet?

Frågan skulle utröna om en förpackning istället för återvinning eller 
anna kvittblivning kan återanvändas efter att ha tjänat sitt huvudsyfte. 

Fråga 4: Hur transporteras ett cylindriskt utomhuskök bäst?

Former eller andra lösningar som gör förpackningen mer miljövänlig 
eller ger ett högt mekaniskt skydd eftersöktes med frågan.
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5. 3. 2 Utvärdering efter brainstorming

Kombinering

Efter en mängd olika kombinationer på dellösningar skissade 
arbetsgruppen på helhetslösningar på de kombinationer som var mest 
troliga att realisera. Handskisser visualiserade 16 koncept, namngivna A 
till R som skapades genom morfologiska kombinationer.

Concept screening

En sållning av den inledande idégenererande fasen behölls i tio koncept 
som erhöll högst nettopoäng. Enligt matrisen, se tabell 6, markerades de 
idéer som hade störst potential med grönt. 

Även om poängen berättar en del om konceptens potential fanns det 
brister och ytterligare en fas av idégenerering utvecklar de valda 
koncepten vidare, bland annat med hjälp av Osbournes idésporrar. 
En kombinering reducerade 16 idéer till sju skarpa koncept som 
analyserades med Concept scoring.

Concept scoring

Kriterierna till urvalsmatrisen var; tryckbarhet, pris, miljövänligt 
utseende, miljövänlighet, wow-faktor, produktionsbarhet och transport-
barhet. En referensmodell i form av dagens primusförpackning sattes in 
och fick betyg tre av fem på samtliga kriterier. En guldstjärna delades ut 
till de koncept som kunde anpassas till båda storlekar av köken då det 
är en önskvärd egenskap. Ett slutkoncept som är applicerbart från små 
till stora kök eftersträvas eftersom uppdraget gällde hela Eta-serien (se 
tabell 6). 

Resultat

Enligt tabell 7 syns de koncept som fick högst betyg, men även denna 
utvärdering krävde att flera problem med koncepten behövde åtgärdas. 
Dock valdes följande 5 koncept ut efter Concept scoringen för att 
utvecklas vidare, i några fall med ändrade namn för att bli av med vissa 
problem eller förhindra mentala blockeringar vid förädlingen:

 ■ Sittunderlag (Koncept A)

 ■ Påsar med kryddor (Koncept F)

 ■ Tre tallrikar (Koncept H)

 ■ Ny förpackning av wellpapp (Koncept C)

 ■ Ny nylonväska (Koncept G)
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Tabell 6 Concept screening

Ref. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Transportskydd 0 + - 0 0 - 0 - 0 0 + 0 0 + + + -
Medge yta 0 0 0 0 - 0 - - 0 + - - 0 0 0 - 0
Innovativ 0 + + + + + 0 + 0 + + 0 0 + 0 + +
Förmedla miljöv. 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 + + 0 + + +
Genomförbar 0 - - 0 0 0 0 - 0 - + - 0 - 0 - 0
Summa + 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 3 1 1 2 2 3 2
Summa - 0 1 2 0 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 2 1
Summa 0 5 2 2 4 3 2 2 3 5 2 1 2 4 2 3 0 2
Netto 0 1 -1 1 0 1 0 -2 0 1 2 -1 1 1 2 1 1
Rankning 3 2 4 2 3 2 3 5 3 2 1 4 2 2 1 2 2

Tabell 7 Concept scoring

Referens Koncept A Koncept C Koncept D Koncept E Koncept F Koncept G Koncept H

Eta-power 26% 
återvunnet

 Sittunderlag med 
remsa

 Ny förpackning 
av wellpapp

Kåsa/stativ i 
silikon

Stativ medger 
stapelbarhet

Heltäckande. 
kryddpapper Ny nylonväska Tre tallrikar

Vikt Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg Betyg Viktat 
betyg Betyg Viktat 

betyg
Tryckbarhet 15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45
Pris 5% 3 0,15 4 0,2 2 0,1 4 0,2 3 0,15 4 0,2 2 0,1 2 0,1
Miljövänligt 
utseende 10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2 2 0,2 4 0,4 5 0,5 3 0,3

Wow-faktor 20% 3 0,6 4 0,8 3 0,6 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8
Produktions-
barhet 10% 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 4 0,4 2 0,2 3 0,3

Miljövänlighet 25% 2 0,5 3 0,75 3 0,75 2 0,5 2 0,5 4 1 5 1,25 2 0,5
Transport 15% 3 0,45 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3 5 0,75
Summa 100% 2,75 3,2 2,7 2,5 2,4 3,7 3,6 3,2
Guldstjärna * * * Express Express * * Express
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Bild 5.6  Wellförpackning med nytt utseende

Bild 5.7  Koncept i pressad fiber med hexagon form

5. 3. 3 Skarpa koncept

Avstämning med Primus

Efter Concept scoringen utvecklades koncepten för att passa fler 
modeller i Eta-serien. Olika typer av material och internt utvecklings-
arbete ledde fram till totalt åtta koncept som var redo att presenteras 
för Niklas Lagström på Primus. Han skulle staka ut inriktningen för 
kommande arbete genom att välja vilket koncept som skulle förädlas till 
slutkoncept. Koncepten grupperades in i de från förstudien definierade 
kategorierna, läs även Förpackningskategorier i kapitel 3.5.3.

Pappförpackning med nytt utseende

Ett antal olika varianter i wellpapp skapas där huvuduppgiften är att 
minska mängden wellpapp och samtidigt exponera stora delar av köket 
för att slippa öppning i butik. Lägre vikte förbättrar miljöpåverkan vid 
transport samt ger ett billigare pris tack vare mindre materialåtgång vid 
tillverkning. Detta är det koncept som mest liknar dagens förpackning och 
innebär minst förändringar för Primus. Med ofärgad wellpapp uppnås 
det miljövänliga utseendet som eftersträvas samt tryck kan göras på 
både in och utsida, se bild 5.6. Förslutning av förpackningen runt köket 
kan ske med en majsstärkelseförsedd papperslapp eller ren mekanisk 
förslutning i form av flikar på förpackningen. Detta koncept passar både 
EtaExpressTM och EtaPowerTM och är av förpackningskategori 1.

Förbrukningsförpackning i nytt material

Med nytt material och med formen av tre sammanssatta tallrikar som viks 
till en hexagonal förpackning runt köket, se bild 5.7, är konceptet utvecklat 
från koncept H. Detta koncept är främst anpassat för EtaExpressTM och 
är av förpackningskategori 1. Materialet är tänkt att vara ett fiberrikt 
och komposterbart naturmaterial som termo-vacuumformas till de tre 
ihopsittande tallriksformade väggarna som utgör förpackningen. Förslag 
på material är palmfiber, pulp eller bagass.
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Sittunderlag

Ett sittunderlag av hög kvalitet som viks runt köket i formen av en väska 
med handtag. Materialet är av ett lätt elastiskt material som fixerar köket 
och eliminerar behovet av en botten i förpackningen. Vikbara varianter 
av sittunderlaget underlättar transport under friluftsturen då den blir 
mindre skrymmande. Sittunderlaget kommer antingen i fyrkantigt 
utförande eller i en mer organisk form. Tryck av säljande information 
sker på utsidan av sittunderlaget och insidan är avsedd att sitta på. 

Detta koncept är anpassat för både EtaExpressTM och EtaPowerTM och är 
av förpackningskategori 2, se bild 5.8 och 5.9.

Bild 5.8  Sittunderlag för EtaPower
T

Bild 5.9  Sittunderlag för EtaExpress
TM
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Ny textilväska

Tillverkat av naturmaterial som textil av lin eller jute samt en hård botten 
av limmat trä, söktes ett substitut till dagens nylonväska. Bottenskivan 
är även tänkt att brukas som skärbräda och durkslag. Textilien som 
innehåller köket skall kunna dras åt med ett snöre för att hålla köket 
på plats och förhindra att köket ramlar ut. Snöret används även som ett 
handtag. 

Detta koncept passar både EtaExpressTM och EtaPowerTM och är av 
förpackningskategori 2, se bild 5.1.

Heltäckande krydd-/soppförpackning

Kuddar bestående av ark med kryddor eller pulver för soppor ger en 
heltäckande förpackning. Ett hölje av rispapper innehåller kryddorna 
eller sopp-pulvret. Rispappret löses upp i kokande vatten och kryddorna 
fördelas i vattnet som blir en soppa eller kryddar rätten. Koka upp vatten 
och släpp i en soppförpackning för att få en soppa på nolltid då papperet 
i sig ger soppan rätt konsistens! Kuddarna av krydd/soppförpackningar 
skyddar även köket under transport. Förpackningen får ett andra liv 
och förbrukas utan att påverka naturen. Detta koncept passar både 
EtaExpressTM och EtaPowerTM och är av förpackningskategori 2 (se bild 
5.11). 

Bild 5.11 Heltäckande krydd-/soppförpackning

Bild 5.10 Ny textilväska 

Bild 5.12 CAD-analys av transport på EU-pall
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Transportförpackning

Transportförpackning är en större förpackning anpassad endast för 
transport i till exempel lastbil. När köken lagts i sin förvaringsväska 
transporteras de i transportförpackningar och lyfts sedan ur vid leverans 
i butik. De tomma transportförpackningarna transporteras till fabriken 
där de åter blir användbara förpackningar. Material som pressad fiber 
eller nylon 6.6 föreslås för deras återvinningsbara egenskaper (bild 
5.13).

Försök med alla grundformer har gjorts för dessa transportförpackningar. 
Den form som är mest platseffektiv vid transport av EtaExpressTM är en 
hexagon. Likt bikakeformation är flertalet hexagoner placerade intill 
varandra det mest effektiva sättet att packa maximalt antal kök på en 
EU-pall. En enkel modellering i ProENGINEER visar att en hexagonform 
bättre utnyttjar ytan på en pall av europastorlek av 1200x800 millimeter. 
Det är det transportsätt som får köken från montering i Tartu till 
Amsterdam enligt N. Lagström på Primus (muntlig kontakt 25 mars 
2010) och därför kan hexagonformen vara mycket intressant eftersom 
det kräver förre antal lastbilstransporter för att transportera samma 
antal kök. Enligt beräkningarna och modelleringen i ProENGINEER är 
det möjligt att packa 63 EtaExpressTM på varje lager om de emballeras 
med hexagon form mot 54 per lager som är maximalt idag (se bild 5.12). 
I fallet med EtaPowerTM är den kvadratiska formen den mest effektiva för 
att transportera maximalt antal kök på en EU-pall. Detta koncept är av 
förpackningskategori 3.

Solpaneler

Transport- och bruksförpackningar för köket tillverkat av ett mjukt och 
flexibelt material med integrerade solceller kan ge ett mervärde. På 
friluftsturen finns behov av elektricitet till telefoner och datorer. Med 
detta koncept kan förpackningen vecklas ut för att kunna rikta solcellerna 
mot solen och elektricitet alstras i ett inbyggt batteri. Laddning från 
förpackningen sker förslagsvis via en USB-kontakt. Detta koncept passar 
både EtaExpressTM och EtaPowerTM och är av förpackningskategori 2 
(bild 5.14) Bild 5.14 Koncept med extra funktion: solpaneler.

Bild 5.13 Transportförpackning som eliminerar yttre förpackningar
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Kryddremsa

En remsa bestående av ark av kryddpåsar liknande dem som finns 
tillgängliga på snabbmatskedjor placeras runt kökens förvaringsväskor. 
Remsan trycks på både in- och utsida, för att medge säljande information 
på utsidan och tryck, på vilka kryddpåsar som innehåller salt eller 
peppar, på insidan. Kryddremsan skyddar köket under transport och 
tas med på friluftsturen för att långsamt förbrukas till matlagning. Detta 
koncept passar både EtaExpressTM och EtaPowerTM och är av förpack-
ningskategori 2, se bild 5.15

Vätskebehållare 

Vätskebehållare i form av mjuka dunkar kommer nytillverkade med 
luften evakuerad och har då formen av ett ihåligt block med formen av en 
triangel. Med två vätskebehållare lagda intill varandra bildar de formen 
av en ihålig kub. Köket placeras mellan de två trianglarna och får en tålig 
förpackning som sedan används som vätskebehållare eller uppblåsbar 
kudde, se bild 5.16

Bild 5.16 Vätskebehållare som förpackning

Bild 5.15 Kryddremsa
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Perifera idéer

Varje kök som säljs av Primus kommer med ett klistermärke med 
texten: “Primus was here”. Det är en slogan som använts i kampanjen: 
“Primus was here, where have you been?”. Där Primus stoltserar med att 
de har varit på alla breddgrader samt mer eller mindre svåråtkomliga 
ställen på jorden. Tanken bakom klistermärket är att kunden ska sätta 
klistermärket på en utvald plats. Kunden sprider budskapet och Primus 
får reklam. Dock är det så att klistermärken skräpar ned och förstör ytor 
i det offentliga rummet och ger inte alls ett miljövänligt intryck. 

Istället föreslås en ersättning av klistermärket i form av en böna liknande 
den som företaget “Magic Bean” säljer, där en böna stämplas med valfria 
tecken eller symboler. Dessa tecken ger sitt avtryck i kronbladen på 
växten som växer ut bönan, och förmedlar budskapet på växten när den 
växer upp ur jorden.

Bönan stämplas med texten “Primus was here” och skickas med samtliga 
kök i en liten förpackning med instruktioner för kunden att följa. Bönan 
tas med på friluftsturen och planteras på valfritt ställe, där det sedan 
kommer växa upp en planta vars kronblad kröns med Primus slogan (se 
bild 5.17).

Bild 5.17 Idé för att byta ut klistermärket mot miljövänligt alternativ
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5. 4 Val av slutkoncept 

5. 4. 1 Metod

För att välja slutgiltiga koncept till arbetet träffades handledaren på 
Primus där koncepten (bild 5.6-5.17) presenterades. Vad handledaren 
på Primus tycker är av yttersta vikt då han talar efter Primus intressen; 
vad företaget vill ha, inte vill ha och behöver. Det hittills utförda arbetet 
och koncepten med tillhörande materialprover presenterades för 
handledaren som bads utföra en PNI tillsammans med arbetsgruppen. 
Genom att sammanställa båda parters åsikter och därefter ranka 
koncepten kan det väljas koncept som passar både företag och 
arbetsgrupp. 

5. 4. 2 Resultat

Koncept 1

För EtaExpressTM var konceptet med pressade fibermaterial intressant, 
både ekonomiskt och miljömässigt. Den effektivisering av transport som 
en hexagonal förpackning ger innebär färre transporter och pengar och 
miljö kan sparas. Av de olika materialprover arbetsgruppen hade med sig 
var palmfibermaterialet det mest intressanta. Det pressade palmfibrets 
lätta, styva och tåliga egenskaper skyddar säkerligen bättre än kartong 
och den har en oblekt färg som kommunicerar miljövänlighet. 

Koncept 2

Konceptet med ett sittunderlag var mest implementerbar för EtaPowerTM, 
bland annat gällande transport då det är blockformat. Detta underlättar 
stapling samt hantering under spedition. Att ge förpackningen ett 
mervärde genom en sekundär funktion i form av ett sittunderlag var 
enligt handledaren mycket intressant. Tryck kan rymmas på in- och 

utsida av sittunderlaget där kunden erbjuds två layouter i samma 
produkt. Köket behöver dock kunna fixeras inuti sittunderlaget så det 
inte ramlar ur. 

5. 4. 3 Konceptnamn

Tertius

Palmfiberförpackningen gavs namnet ”Tertius”. Tertius kommer av den 
latinska betydelsen av ”tre”. Primus namn är hämtat från latinet och då 
de tallriksformade väggarna är tre till antalet ansågs det passande med 
ett latinskt namn vars betydelse är ”tre”.

PrimePad

Sittunderlaget gavs namnet ”PrimePad”, efter en kollaboration mellan 
”prime”, engelskans adjektiv för ”förstklassig”, och ”pad”, engelska för 
”sittunderlag”. Ordet “prime” är även lätt att härleda till Primus. 
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5. 5 I det fortsatta arbetet
Med förhållningen att båda typer av förpackningar måste hålla hög 
kvalitet hade således två koncept, Tertius och PrimePad, valts för 
arbetsgruppen att fortsätta arbetet med. 

PrimePad behöver hålla en kvalitet som består i att kunna användas lika 
länge som köket det levereras med och Tertius måste utvecklas för att 
kunna staplas och medge mekaniskt skydd med mera.

De behöver båda utvecklas för att fungera för hela Primus produktflora. 
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6
6 Tertius
För att förena en god passform med ett attraktivt utseende behöver vissa 
överväganden göras gällande formgivningen på Tertius. Förslutning 
och layout måste bestämmas liksom Tertius formspråk. Tillverknings-
tekniken för att pressa ett fibermaterial har vissa begränsningar som 
måste tas i åtanke för att skapa ett produktionsklart koncept som 
fungerar för hela Primus produktflora.

6. 1 Detaljförädling

6. 1. 1 Utvecklingsmål

En attraktiv förpackning säljer bättre i butik och det är ett av målen 
för arbetsgruppen. Med en tilltalande form kan försäljningen av kök ur 
Eta-serien förbättras. Förpackningarna skall samtidigt vara funktionellt 
och minimalistiskt utformade. 

Tertius har en hexagonform och består av palmfiber med tre tallriks-
formade väggar. Väggarna sitter ihop med vikbara gångjärn och försluts 
med en låsning. Stapelbarhet måste medges och exponering av köket är 
att eftersträva.

6. 1. 2 Design

Utformning

Ett flertal förslag skapades genom en skissningssession som sedan 
modellerades i ProENGINEER för ge ett tydligare intryck. Alla förslag 
hade stapelbarhet för transport och släppningsvinklar för produktion i 
åtanke (se bild 6.1). En evaluering av förslagen gjordes med handledare 
på Primus där förslag nummer åtta valdes för fortsatt arbete (6.2). Det 
moderna och förseglande utseende med exponering av själva köket 
blev det förslag som stod till grund för arbetsgruppens fortsatta arbete. 
En förbättrad stapelbarhet och ett utseende som bättre associerar 
förpackningen till köket efterfrågades av handledare på Primus. 

Förslutning/Låsning

Tack vare två gångjärn skall tre väggar omsluta EtaExpressTM och för att 
förpackningen skall kunna stängas krävs en förslutning med låsning, se 
även bild 6.6.
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Bild 6.1  Förslag på utseende för palmfiberförpackningen

Bild 6.2  Valt utseende för palmfiberförpackningen (8)

Bild 6.3  Förslag på låsningen för palmfiberförpackningen

Bild 6.4  Skiss på Tertius slutgiltiga form
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Sex förslag på förslutningsmetoder skissades ned under en session och 
utvärderades sedan av arbetsgruppen (se bild 6.3). 

Förslag nummer ett visar en etikett som fästs runt förpackningen och 
håller samman de tre väggarna. 

Förslag nummer två visar en äggkartongslösning där två utbuktningar 
görs i förpackningens ena ände och två urtag av materialet görs i den 
andra. När förpackningen viks runt köket passas utbuktningarna i 
hålen varpå förslutning uppnås. För att öppna förpackningen trycks 
utbuktningarna in i hålen och skiljs från varandra.

Förslag nummer tre visar två urtag av materialet i varsin ände av den 
öppna förpackningen för att efter vikning runt köket, tvingas mot 
varandra med hjälp av ett knutet snöre och försluter förpackningen. 
Knuten lösgöres för att öppna förpackningen.

Förslag nummer fyra visar en större flik i förpackningens ena ände som 
efter vikning runt köket förs in och fixeras i ett urtag av materialet i 
förpackningens andra ände. Vid öppning trycks fliken inåt mot väggen 
och förs ut genom urtaget.

Förslag nummer fem visar snöret som finns i EtaExpressTM-kökets 
nätpåse i en förlängd version som räcker runt förpackningens utsida. 
Snöret träs ut ur förpackningen och träs över förpackningens alla sidor 
för att på så sätt försluta förpackningen. För att öppna förpackningen 
träs snöret av sidorna igen.

Förslag nummer sex visar ett lock tillverkat av palmfiber som sätts 
på förpackningens ovansida för att på så sätt tvinga ihop och försluta 
väggarna mot varandra. För att öppna förpackningen tas locket av.

Val

Förslag nummer fyra valdes av arbetsgruppen då detta ansågs vara 
enklast i montering på fabrik. Den stora fliken tål många öppningar och 
förslutningar och ger ett robust intryck (se bild 6.5). 

Bild 6.5  Närbild på vald låsning

Bild 6.6  Det kök som palmfiberförpackningen skall skydda
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6. 2 Materialval

6. 2. 1 Palmfiber

Materialvalet gjordes av Primus; i bästa Cradle to Cradle-anda görs en 
återvinningsbar och komposterbar förpackning av avfall som vanligtvis 
bränns. Detta gör palmfibermaterialet till en klar favorit bland slit- och 
slängförpackningar. Enligt Selena Hollebone på Earthcycle (muntlig 
kontakt 5 februari 2010) har palmfiber oändligt lång förvaringstid på 
en butikshylla då det krävs mikrobiologisk aktivitet och fukt för att bryta 
ned det. 

6. 2. 2 Tillverkning

Vakuum-termoformning

Enligt Shannon Boase, VD för Earthcycle (muntlig kontakt 3 mars 
2010) tillverkas deras palmfiberförpackningar genom Vakuum-termo-
formning. Tekniken är ursprungligen utvecklas för att få fram formade 
plastdetaljer. Det antas att tekniken i princip är oförändrad för biofiber. 
Enligt Formtech international LTD (2001, s. 12) hålls skivmaterial över 
en form, och skivan hettas upp. Fixturen som håller skivmaterialet 
och formbordet tätas sedan mot varandra och skivmaterialet sträcks 
över formen. Vakuum mellan form och material säkrar att materialet 
följer formens alla ytor innan den färdiga produkten får lämna formen. 
Förutom materialspecifika data som uppvärmningstemperatur på 
både utgångsämnet och formen, krävs även släppningsvinklar och 
kompenseringar för krympning vid konstruktion och design.

Underlag

Modellering i ProENGINEER genomförd med släppningsvinklar i åtanke 
och 3 och 7 grader och har tillämpats vid modellering. De tallriksliknande 
delarna skall formas över en utbuktande form, en sk. hane (Formtech 
international LTD 2001, s. 12). Dels att de är billigare att tillverka, men 
framför allt för att den sidan som ligger mot formen inte får en slät yta 
(Formtech international LTD 2001, s. 33)

 Tänkbar leverantör

Produktionsliner och maskiner finns idag tillgängliga hos Eurasia 
Machinery Manufacture Co., Ltd.China (Zheng Tianbo, muntlig kontakt 12 
maj 2010). Enligt kontakten tillverkas fiberprodukter i automatiserade 
liner i flertal produktområden bland annat engångstallrikar samt 
ishinkar för champagneflaskor.

Kontakt för prisuppgifter och produktionsfrågor lämnas över till Primus 
att utföra.
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6. 3. 3 Resultat

Ett nära samarbete med handledare på Primus och högskolan i Skövde 
utformade ett slutgiltigt utförande som presenteras i sin helhet på bild 
6.7.

Etiketten är tryckt i tre färger; svart, grått och rött för att göra ett distinkt 
intryck hos kunden samt att ett trefärgstryck minskar miljöpåverkan till 
skillnad från offsettryck. En tung svart bakgrund förtydligar symbolerna 
och en stilren layout hjälper kunden att snabbt hitta produkten i 
butik och etikettens yta medger plats för all säljande och lagstadgad 
information. En logotyp är ett enormt starkt kommunikationsmedel, och 
med en förstorad Eta-symbol förtydligas Eta som eget varumärke över 
serien. Texten har reducerats med bilder och symboler för att förmedla 
information fotot på köket har bytts ut mot trådmodeller.

För att koppla layouten till naturen har en karaktäristisk natursilhuett 
lagts till i botten av etiketten där även kökets streckkod har integrerats i 
form av ett regnmoln.

En förklaring av förpackningen sker under en egen symbol och berättar 
för kunden hur den kan återvinnas eller komposteras.

6. 3 Layout på etikett

6. 3. 1 Mål

Layout och färgval skall ha likhet till båda koncepten så kunden enkelt 
associerar dem till samma produktserie. En attraktiv layout gör 
förpackningen mer iögonfallande för kunder och ökar förhoppningsvis 
försäljningen av kök. Inget tryck kommer göras rakt på palmfiberför-
packningen. En pappersremsa av återvunnet papper trycks istället 
med säljande information om köket och klistras fast på förpackningens 
utsida. En icke sluten etikett var ett krav från Primus. Pappersetiketten 
runt köket måste vara öppen för att medge öppning och stängning av 
förpackningen så kunden kan öppna och känna på köket i butik.

6. 3. 2 Arbetsgång

En lång session av skissande och färgläggning av olika layouter gjordes 
för att få fram ett flertal olika kandidater till pappersetikett och därmed 
gemensam layout till både Tertius och PrimePad. Se även bild 7.4-7.6.

Bild 6.7  Slutgiltig layout på etiketten till Tertius
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6. 4 Slutkoncept

6. 4. 1 Modellering

Underlag i ProENGINEER

Formen på palmfiberförpackningen är komplex och 3D-modeller i 
ProENGINEER är ett gott underlag för tillverkning av mastrar eller 
modeller för termo-vacuumformning (se bild 6.8 - 6.11).

Utformningen

Formerna uttrycker och speglar Primusköket till form och uttryck. 
Ovanifrån bildar de tre delarna en form som skall rotera och ge en 
rotation av förpackningen den för tankarna till kretslopp. På toppen finns 
inbuktningar som fixerar köket och ger plats för det vikta handtaget till 
stekpannan (se bild 6.8).

Stapling av förpackning sker genom att ett urtag i toppen görs i vilken  
foten bottendelen passas in. Detta är möjligt att termoforma med släpp-
ningsvinklar och med den beskärning som sker efter formningen (se bild 
6.9 och 6.10)

Låsningen utformas för att tydligt ses och ge en intuitiv, naturlig 
mappning att det är där förpackningen öppnas (se bild 6.8).

För att passa alla kök i produktserien utformades även Tertius till de 
större köken i serien. Förpackningarna bibehåller den hexagonala 
formen samt de gemensamma dragen i serien (se bild 6.11). 

Modelltillverkning av fysisk modell

För tillverkning av prototyper gjordes valet att tillverka funktionsmo-
deller av Tertius lokalt. Ett alternativ hade varit friformsframställning. 
Under arbetets gång har flera tillverkare av termoformat fibermaterial 

Bild 6.8  Rendering av Tertius sedd från sidan och ovan

Bild 6.9  Rendering på Tertius som visar undersidan
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kontaktats. En leverantör av palmfiberprodukter i Kina har lämnat 
offerter på tillverkning åt Primus. En funktionsmodell som speglar 
palmfiberförpackningens egenskaper och utseende eftersträvades, och 
till detta krävdes ett substitut till palmfibermaterialet. Ett material med 
liknande egenskaper som stadga, taktilitet, och vikt behövdes för att 
göra en övertygande funktionsmodell. 

Papier-maché

En funktionsmodell i papier-maché ansågs spegla palmfiberför-
packningens egenskaper. För att kunna tillverka funktionsmodeller i 
papier-maché behövdes en plugg tillverkas för att uppnå samma form 
som modellen i ProENGINEER. Måtten från en av de tre väggarna togs 
från ritningar gjorda i ProENGINEER och applicerades på en bit hårt 
skummaterial i skala 1:1. Pluggen tillverkades för hand varpå den 
spacklades och målades för att få en slät och tålig yta (se bild 6.12). 

Tapetklister blandat med vatten applicerades på tidningsremsor som i 
sin tur applicerades på pluggen. Remsorna lades lager på lager tills en 
tjocklek på 1 mm var uppnådd och torkades sedan i torkskåp för att 
stelna. Efter torkning lösgjordes papier-maché-formen från pluggen och 
nästa vägg kunde göras. Ett snäppe för förslutningen skapades även den 
med papier-maché.

Ytfinish

När de tre väggarna var klara klipptes de till och täcktes med kaffefilter 
för att bättre efterlikna palmfibermaterialet. De tre väggarna förslöts med 
kaffefilter för att medge gångjärn och snäppet fästes i den ena väggen. 
Funktionsmodellen kunde nu öppnas och stängas på det sätt som var 
tänkt och hade god passform runt köket. Se bild 6.13 för att se modellens 
utformning och bild 6.14 för att se rendering från ProENGINEER.

Den färdiga etiketten skrevs ut och fästes på modellens utsida för att visa 
hur förpackningen skulle se ut i butik (se bild 6.15). 

Bild 6.11 CAD-modeller Tertius anpassad för hela Eta-serien

Bild 6.10 En sektionerad Tertius visar inpassning för stapelbarhet
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Bild 6.13 Funktionsmodell i Papier-maché insida

Bild 6.14 Renderad modell från ProENGINEER

Bild 6.15 Färdig funktionsmodell innehållandes kök

Bild 6.12 Vägg i Papier-maché sittande på plugg
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7. 1 Detaljförädling

7. 1. 1 Utvecklingsmål 

Det koncept som valdes av Primus hade en vikbar, kubisk form med öppna 
sidor. Detta ansågs vara den optimala lösningen, med avseende på vikt, 
mängden material och utseendet på sittunderlaget (bild 7.1). Produkten 
måste spegla primus profil och ha en väl fungerande konstruktion och 
hög hållbarhet

7. 1. 2 Design

Utformning

Sittunderlagets väggar delas in i två sektioner för att kunna kollapsa både 
inåt och utåt, för att medge maximal yta att sitta samt ta minimalt med 
plats när underlaget ska packas. (Väggarna kollapsade inåt, se bild 7.1). 
Tryck för dubbla användningsområden, för att på utsidan trycka säljande 
information om köket och på insidan trycka en mer sparsmakad design 
menad att sitta på. För att kunna bruka båda sidorna av sittunderlaget 
måste öppning och förslutning medges, se bild 7.2 och 7.3. Ett elastiskt 
band med två krokar i var ände träs genom hål på sittunderlagets väggar 
för att fixera köket under transport och i butik (se bild 7.1).

Låsning/Förslutning

För att försluta sittunderlaget föreslogs knappar eller kardborreband i 
varje ände av sittunderlaget. Efter diskussion i arbetsgruppen gjordes 
valet att använda knappar då de håller längre och smutsas inte ned i 
samma utsträckning. För att söka lösning på hur fästanordningen skulle 
utformas gjordes olika kombinationer med en respektive två knappar 
satta i en mindre tygyta som skall vikas in i sittunderlaget (se bild 
7.3). Valet föll internt på att använda två knappar i varsin ände med en 
öppning emellan och rundade fästytor föredrogs framför kantiga.

7
7  PrimePad
Det andra konceptet, PrimePad, bör ha liknande designelement som 
Tertius för att koncepten ska kunna associeras med varandra i produkt-
sortimentet. Elementen kan finnas i formgivningen eller i konceptets 
layout. Materialval och tillverkningssätt stundar sedan för PrimePad 
innan en modell kan byggas.
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Bild 7.1  Utformning av sittunderlag Bild 7.3  Olika lösningar på förslutning

Bild 7.2  PrimePad, yta för förslutning
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Polyester

Polyesterplasten går att tillverka i tjockare skivor som passar den 
flexibla men hårda kärnan inuti sittunderlaget. Stoppningen kan 
utgöras av polyesterull som är spunna polyesterfiber trasslade till 
ett material liknande ull. Ytlagret görs i vanligt polyestertyg vilket 
har god tryckbarhet. Polyester av återvunna PET-flaskor undersöktes 
då återvinningsvärdet var högt. Denna återvunna polyester är dock 
mindre slitstarkt än det nytillverkade. Viss degenerering sker alltså 
vid återvinning vilket innebär att en del nytt material måste tillföras 
för att göra polyestret slitstarkt. Syntetfiber har god skrynkelbestän-
dighet och har en smältpunkt på ca 260°C. Polyster har god resistens 
mot fläckar och låg fuktupptagning (Misra, Cook & Morgan, 2010) 
(Nationalencyclopedin, 2010). 

Grön Neopren

Vanligt neopren är ett kloroprengummi gjort av 2-klorbutadien, där 
butadienet framställs med hjälp av petroleum som ursprungligen 
kommer från fossila bränslen som råolja (Nationalencyklopedin, 
2010c).

Det “gröna” neoprenet tillverkas av en kalkstensbas som efter brytning 
hettas upp till nära 3600°C, för att polymeriseras och sedan användas 
till neoprenframställning.

Framställningen av det två olika neoprensorterna kräver lika mycket 
energi och har lika mycket inverkan på naturens resurser eftersom 
både råolja och kalksten är ändliga råvaror. Den fördel som finns med 
det gröna neoprenet är att det inte smutsar ner och förstör naturen på 
det sätt som olja gör. Med kalkstensbasen försvinner behovet att ta upp 
råolja ur jorden för neoprenanvändning och därmed blir den aningen 
miljövänligare än vanligt neopren (Patagonia, 2009). Detta “gröna” 
neopren har inga vetenskapliga referenser men är för arbetsgruppen 
fortfarande intressant att utvärdera för kommande koncept.

7. 2  Materialval

7. 2. 1 Syfte med val av polymer

Det finns en hel uppsjö med olika mer eller mindre miljövänliga material 
som passar PrimePad. Vissa plaster vanligt förkommande i billiga 
standardsittunderlag, är svåra att återvinna, samtidigt som många 
miljövänliga textilier inte är tillräckligt smuts- och vattenavstötande. 
Med kvalitet menas förmågan att kunna uppfylla kundens förväntningar, 
vilket är ett hållbart och funktionellt sittunderlag som inte absorberar 
väta eller lätt smutsas ned. Ett antal polymera material undersöktes och 
utvärderades i likhet med tidigare metodik.

7. 2. 2 Material

Nylon

Enligt Bengt Lindqvist (muntlig kontakt, 24 april 2010), säljare och 
tekniskt support för Distrupol Nordic, är nylon ett mycket passande 
material för ett sittunderlag. En hård skiva av nylon kan utgöra en flexibel 
men stabil kärna inuti sittunderlaget. Isolering och stoppning för komfort 
kan utgöras av nylonlinor nedvävda i ett bottenlager av nylon. Metoden 
används idag i bland annat heltäckningsmattor och kardborreband. 
Ytan på sittunderlaget kan göras av en slittålig nylontextil likt det som 
återfinns i många ryggsäckar. Tryckbarhet är god och underlättas ju tätare 
och finare nylonet vävs. Det finns idag två alternativ av nylonmaterial för 
samtliga komponenter; nylon 6 och nylon 6.6. Båda kan återvinnas med 
minimal degenerering och blir nytt nylon av samma höga kvalitet. Nylon 
är en polyamid och tar därmed upp viss mängd fukt. Nylon 6 och 6.6 
tar upp relativt mindre mängd fukt och de känns oftast inte blöta i den 
bemärkelsen. Nylon 6 tar upp mer än 6.6 och har lägre värmemotstånd. 
Nylon 6 och 6.6 har en glastemperatur på 50°C och smälter vid 225°C 
respektive 265°C. Nylon 6.6 är något dyrare än nylon 6 men har bättre 
egenskaper som sittunderlagsmaterial.
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PLA-plast och IngeofiberTM. 

Ingeotyget har god slittålighet och behandlas likt vilken annan textil 
som helst och har en mältpunkt på 170°C (NatureWorks 2010a). 
Ingeotyget passar som stoppnings- och yttermaterial till sittunderlaget. 
PLA-plasten går att tillverka i tjocka skivor, passande den stabila kärnan 
inuti sittunderlaget. Enligt Rasal, Janorkar och Hirt (2002, s. 339-340) 
är PLA-plasten dock skör och inte särskilt flexibel. Den har relativt låg 
vattenresistens, något som utgör ett problem om det ska användas i ett 
sittunderlag.

7. 2. 3 Urvalskriterier

Tryckbarhet

Tryckbarheten på sittunderlaget lägger grund för hur små tecken som 
kan tryckas och samtidigt vara läsbara. Tryckbarheten bör därför vara 
god nog att all säljande information och standarder kan tryckas utan 
någon extra tryckyta som exempelvis en pappersremsa.

Pris

Priset för sittunderlaget bör hållas under 100 kronor för att vara 
acceptabelt av konsumenterna. 

Slitstyrka

Ett slitstarkt sittunderlag skall hålla lika länge som köket från Primus. 

Återvinningsbarhet

Om ett hållbart sittunderlaget inte kan tillverkas i ett naturmaterial, 
är återvinningsbarheten viktig så materialen behålls i det industriella 
kretsloppet och inte förstörs efter användning. Så liten degenerering av 
materialet efter återvinning önskas. 

Vattentäthet

Ju tätare och mer vattenavstötande egenskaper som materialet har desto 
torrare kommer sittunderlaget hållas under användning i naturen. 

Smutsavvisning

Om materialet är svårt att smutsa ned ökar det livslängden på 
sittunderlaget. Ett rent sittunderlag är trevligare att sitta på än ett 
smutsigt. 

Åtkomst av material

Materialet måste vara relativt enkelt för Primus att införskaffa, utan 
krångel med mellanhänder med och helst från ett välrenommerat företag. 

Samma material i samtliga komponenter

Om sittunderlagets komponenter är tillverkat i ett och samma material 
förenklar det återvinningsprocessen då sittunderlaget kan återvinnas 
i ett stycke utan att behöva demonteras för att skilja materialen från 
varandra. Detta är ett krav från arbetsgruppen för att maximera 
chanserna att sittunderlaget återvinns korrekt och inte eldas upp efter 
användning. 
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7. 2. 4 Utvärdering

Metod

En viktningstabell utfördes för att utvärdera materialen utefter urvals-
kriterierna. De olika materialen betygssätt med en poängskala mellan 0 
och 5, där 0 betyder obefintlig och 5 betyder exemplariskt (se tabell 7).

Resultat

Tack vare goda egenskaperna inom återvinning och slittålighet får 
nylonet det högst totalpoäng bland de fyra materialen. Ett sittunderlag 
gjort av 100% nylon får därför hög hållbarhet och goda miljöegenskaper.

Tabell 7

Nylon 6.6 Grön 
Neopren

Återvunnen 
Polyester

Ingeofiber

Tryckbarhet 4 3 4 3
Pris 3 1 4 4
Slitstyrka 5 5 4 4
Åtkomst av material 4 1 3 2
Återvinnningsbarhet 5 1 4 3
Vattenbeständighet 4 5 3 3
Smutsavvisning 4 5 3 3
Samma material i alla 
komponenter 5 0 5 5

Totalbetyg 34 21 30 27

7. 2. 5 Tillverkning

Idag är tillverkning av nylon 6.6 mycket utbredd och finns på alla 
kontinenter. Nylontextil, nylonskivor samt det köps in från leverantörer 
som till exempel Du Pont Sverige

Nylonöglemattor limmas fast på nylonskivor som sedan träs in försydda 
fickor textilen, även dem av nylon, för att sedan sys igen.

Knapparna som skall medge öppning och förslutning av sittunderlaget 
tillverkas utan svårighet av hård nylon.

Det elastiska band som skall fixera köket under transport går inte att 
göra av rent nylon som hade varit att önska då elasticiteten, enligt 
Bengt Lindqvist (muntlig kontakt 24 april) inte är god nog. Till bandet 
används istället en vanlig elastisk rund gummilina med vävd nylontextil 
runt. Mönstret i textilen skall efterlikna det snöre som finns i både 
EtaExpressTM nätpåse och EtaExpressTM nylonväska. Krokarna görs i 
hård nylon. Alla komponenter tillverkas av nylon 6.6, vilket medför att 
sittunderlaget kan återvinnas i ett stycke utan demontering.
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7. 3 Layout

7. 3. 1 Arbetsgång

Ett stort antal förslag skissades dels för hand och i Adobe illustrator. De 
idéer som kom att användas sållades ut av handledare på Primus och är 
skall användas på både PrimePad och Tertius. Ett antal designelement 
skapades först vilka senare färglades och därmed skapades ett stort 
antal kombinationer, se bild 7.4 för ett urval. Enligt förstudien viktiga 
detaljer som typografi utan serifer och tekniker för att låta varumärket 
stå ut mer tillämpades. Även konceptens namn följer de riktlinjer som 
projektet fann, läs även kapitel 2.1.2 (Milton 1991).

7. 3. 2 Resultat

Utseendet på sittunderlagets utsida, den sida som syns i butiken, 
kommer liknas vid Tertius etikett och behåller de starka elementen i 
layouten (se bild 7.5). Den svarta bakgrunden tjänar även som kvali-
tetshöjare då sittunderlaget efter användning inte ser lika smutsigt ut 
som om en ljus textil hade använts. Ett förstorat Eta-tecken som flyter 
över från ovansidan till framsidan på sittunderlaget i butiksläge, ger en 
visuell effekt som får layouten att sticka ut bland övriga sortimentet (se 
bild 7.5). I botten ryms lagstadgad text tillsammans med information om 
återvinning och de gasbehållare köket skall användas med (se bild 7.5).

En av fördelarna med konceptet var att sittunderlaget har två sidor för 
tryck, en sida ämnad för butiksförsäljning och en för sittunderlagsbruk. 
Till sittunderlagssidan används en mer sparsmakad layout i form av 
den karaktäristiska natursilhuetten i rödfärgad trådform. Ovanför 
silhuetten placeras ett mindre Eta-tecken följt av texten Primus. Primus 
kan här marknadsföra sina varumärken samtidigt som användaren får 
en attraktiv sida att sitta på (se bild 7.6). Hur PrimePad öppnas, vänds 
ut- och in och försluts beskrivs tillsammans med övriga användningsom-
råden med symboler på baksidan av sittunderlaget i butiksläge (se bild 
7.5, bild 7.10 och bild 7.12). Bild 7.4  Urval på layoutförslag
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Bild 7.6  PrimePad, layout som sittunderlag

Bild 7.5  PrimePad, layout butiksläge
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7. 4 Slutkoncept

7. 4. 1 Dimensioner

PrimePad för större kök som EtaPowerTM utvecklas vidare till ett 
slutkoncept. Sittunderlaget skall ha en tjocklek på 6 mm för att ihopvikt 
ha en tjocklek på 12 mm, då det blir två lager ovanpå varandra (bild 7.7). 

 ■ Mått som förpackning: D 235 x B 235 x H 147  mm

 ■ Mått ihopfälld 1:  D 235 x B 235 x H 24 mm

 ■ Mått ihopfälld 2:  D 235 x B 298 x H 12  mm

7. 4. 2 Modelltillverkning

Syfte

En presentationsmodell komplett med alla delar och som är sydd på rätt 
sätt är det bästa sättet att visualisera konceptet. För att få en så trovärdig 
modell av sittunderlaget som möjligt inhandlades komponenter som 
gjorde slutkonceptet rättvisa. 

Tillvägagångssätt

Slutgiltig layout trycktes på ett svart nylontyg på reklambyrå. Fickor där 
nylonskivorna skulle passas in syddes i tyget för att förenkla montering.

Nylonskivor skars till de olika sektionerna som sittunderlaget bestod av. 
Nylonstoppningen limmades sedan på var sida om skivorna som sedan 
fördes in i de sydda fickorna som sedan syddes igen.

Knappar stämplades fast i tyget och hål gjordes för ett elastisk band som 
träddes igenom. Se bild 7.8 och bild 7.9 för bilder på färdig modell.

Bild 7.7  Skiss på PrimePads slutgiltiga form
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Bild 7.8  Modell på PrimePad som kollapsar till sittunderlag

Bild 7.9  Väska med kök placeras i sittunderlaget i butiksläge Bild 7.10 Tillvägagångssätt av PrimePad för större kök
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7. 4. 3 Tillvägagångssätt användning

För större kök i Eta-serien knäpper kunden upp förpackningen och vänder 
den ut- och in, för att sedan återförslutas med knapparna, se bild 7.10. 
Mindre kök i serien kräver att PrimePad är dubbelvikt som förpackning 
och viks sedan enligt bild 7.12 till ett funktionellt sittunderlag med 
tillräcklig sittyta. 

7. 4. 4 Ingående delar

Sittunderlaget byggs upp av fem lager av nylon 6.6 av tre olika kvaliteter, 
se bild 7.11. De tre materialtyperna är:

 ■ Nylontextil:   0,5 mm tjockt

 ■ Nylonöglor:   1,5 mm diameter 

 ■ Nylonplatta:   2 mm tjock

Bild 7.11 Ingående delar i sittunderlaget Bild 7.12 Tillvägagångsätt och utforming för mindre kök
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8
8 Utvärdering
För att kunna ställa utom alla tvivel, att de koncept som utvecklats 
svarar mot kraven som är satta, utvärderas koncepten. Kundtillfreds-
ställelse, det vill säga hur väl kundernas behov uppfylls, utvärderas, 
miljöpåverkan bedöms med LCA och hållfasthetsberäkningar utförs 
där det är applicerbart. Det för att på papper nedteckna ett underlag åt 
projektets uppdragsgivare, och för arbetsgruppen själv, att koncepten 
tekniskt håller måttet.

8. 1 Hållfasthetsberäkning - Tertius

8. 1. 1 Arbetsgång

I princip beräknas hållfastheten jämförelsevis mellan hexagon och 
kvadratisk form av bland annat den anledningen att det krävs orimligt 
stor datakraft för att beräkna hållfasthet i Mechanica på Tertius 
3D-modell. I verkligheten bärs största lasten upp av köken i förpack-
ningarna och förpackningarnas funktion blir då framföra allt stå emot 
stötar och slag vilket i praktiken effektivast och enklast provas fram, det 
är även i enlighet med EN 13428 (CEN, 2004). En jämförande studie på 
de olika tvärsnitten ger dock tydliga fingervisningar om hållfastheten, 
knäckkrafter samt effektivspänningar för de principiella formerna; 
kvadratisk respektive hexagon form.

8. 1. 2 Laster

Maximal last på förpackning med hexagonform infinner sig vid transport 
på EU-pall, de har en yta av 800×1200 mm2. Maximal lasthöjd för en 
pall är 2 meter enligt N. Lagström på Primus (muntlig kontakt 25 mars 
2010). Kökens höjd är 155 millimeter med en maximal diameter på 130 
millimeter och vikten är 418 gram vilket genererar en genomsnittlig last 
om ca 4,6 kilogram per kök: 

2000/155≈12,9   ⇒12 lager max 

1200/130≈9,2   ⇒ 9 rader på längden 

800/130 ≈6,2    ⇒ 6 rader på bredden 

6×9×12×0,41/11×54 ≈ 4,5 kilo last per kök

Lasten ges en säkerhetsfaktor på 2 vilket ger en last P:

{säkerhetsfaktor 2}  ⇒ lasten P = 4,5×9,81×0,5 = 88.29 N
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8. 1. 3 Beräkning av yttröghetsmomentet, Ix

Arbetsgång

Yttröghetsmoment för dagens typ av förpackning med kvadratiskt 
tvärsnitt beräknas förenklat genom att fyra ytor läggs ihop; två 
horisontellt liggande rektanglar och två stående, se bild 8.1. Beräkningen 
av det hexagonformade tvärsnittets yttröghetsmoment förenklas genom 
att lägga samman sex stycken rektangulära areor, se bild 8.2. 

Ekvationer och samband

För ett rektangulärt tvärsnitt fås ett yttröghetsmoment som (Sundström, 
1998, s. 332):

I = bh3/12

Parallellförflyttning av axlar för yttröghetsmoment för ytan A, Steiner 
sats (Sundström, 1998, s. 328):

Iη = Iy+d2A      (ekv. 1)

Iη = Förflyttat yttröghetsmoment
Iy = yttröghetsmoment i ursprungligt koordinatsystem
d = avståndet till ytan A

Vridning av axlar (Sundström, 1998, s. 328):

Iη = Iy (cos)2 φ+Iz (sin)2 φ - 2Dyz sinφcosφ  (ekv. 2)

Iη = Vridet yttröghetsmoment
Iy = Yttröghetsmoment runt y-axeln
Iz = Yttröghetsmoment runt z-axeln
Dyz = Diveationsmomentet (= 0 i vårt fall)

b = 130 mm

x

h 
= 

1 
m

m

d = 65,5 mm

d = 66 mm

r 

b = 75 mm

h 
= 

2 
m

m

φ

Bild 8.2  Tertius hexagonformade tvärsnitt

 Bild 8.1  Kvadratiskt tvärsnitt, motsvarande dagens förpackning
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För kvadratiska tvärsnittet, dagens förpackningar:

Yttröghetsmoment runt x-axeln för den övre och undre horisontellt 
liggande rektangeln, se bild 8.1, fås genom parallellförflyttning (ekv. 1)
och vi skriver:

Iη = Iy+d2A= (bh3)/12+d2bh

De vertikala ytornas tröghetsmoment ligger runt x-axeln och för hela det 
kvadratiska yttröghetsmomentet, I4tot, blir:

I4tot = 2(Iη+ I) = 2((bh3)/12+d2bh+ (hb3)/12) ⇒

⇒ I4tot ≈ 1,46×10-6 m4

Hexagonens yttröghetsmoment runt x-axeln, nya förpackningen:

För de vinklade ytorna, se bild 8.2 och 8.3 gäller enligt ekv. 1:

I2 = (Iη+r2A)

Där Iηär vridet enligt ekv. 2 och vi kan skriva:

I2 = (Iy cos2φ+Izsin2φ+r2A)

Avståndet från x-axeln till de vinklade ytornas tyngdpunkter, r, är:

r = (Bsin60°)/2 ≈ 0,0325 m

Deras längd B är:

B = 0,065/(sin60° ) ≈ 0,075 m

Bild 8.3  Vinklad yta i hexagonformat tvärsnitt

Bild 8.4  Experiment för att beräkna elasticitetsmodul
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Två horisontella ytor ger ett tröghetsmoment enligt, ekv. 1:

Ix= Iy+d2 A

Yttröghetsmomentet, I6tot , för hela hexagonformade tvärsnittet:

I6tot = 2(Iy + d2A)+ 4I2= 2(Iy+ d2A)+ 4(Iycos2φ + Izsin2φ+r2A)  
 

⇒ I6tot ≈ 2,13×10-6 m4

Diskussion yttröghetsmoment

Redan nu ger beräkningarna en fingervisning om att en hexagon form på 
ett tvärsnitt har en högre styvhet än en kvadratisk ty enligt beräkningarna 
är:

I6tot > I4tot

8. 1. 4 Experimentellt uppmätt Elasticitetsmodul för wellpapp

Metod

Två remsor från samma skiva 3 millimeters wellpapp lades upp med 
stöd på 125 millimeter avstånd, l. En vikt av 167 gram lades på mitten av 
de båda. Remsa 1 hade en bredd på 25 millimeter, remsa 2 en bredd på 
35 millimeter. De nedböjdes 2 respektive 3 millimeter, δ(a) se bild 8.4. 
Anmärkning: Det tas ingen hänsyn i experimentet för, de för wellpappens 
karaktäristiska, vågiga innerlager. 

Samband

Från Sundström (1998, s. 345) tas sambandet mellan ytors 
tröghetsmoment, elasticitetsmodul, nedböjning och kraft:

δ(a)= (Pl3)/(3EI) α2β2     (ekv. 3)

⇒ E = (Pl3×0,54)/(3I×δ(a) )

δ(a)=Nedböjningen vid kraften P
α=β=0,5 

Rektangulärt tvärsnitt för remsa 1 ger (Sundström, 1998, s. 332):

I1= (bh3)/12=(25×10-3 × (3×10-3)3)/12 ≈ 5,6×10-11 m4

För remsa 2:

I2= (bh3)/12=(35×10-3 × (2×10-3)3)/12 ≈ 7,9×10-11 m4

Utvecklingen av ekv. 3 ger:

E1 = (Pl3×0,54)/(3I1×δ(a)) =

   = (0,167×9,81×0,1253×0,54)/(3×(5,6×10-11)×(3×10-3)) =

   = 396,7...×106 ≈ 397×106 Pa

E2 =(Pl3×0,54)/(3I2×δ(a)) =

  = (0,167×9,81×0,1253×0,54)/(3×(7,9×10-11)×(2×10-3)) =

  = 421,9...×106 ≈ 422×106 Pa

Diskussion elasticitetsmodul

För den typen av wellpapp som dagens förpackningar består av, är 
elasticitetsmodulen ca 400 MPa. vilket används för att ge ett riktvärde 
på knäckkraften.
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8. 1. 5 Knäckning

Beräkningar baseras på försiktighetsprincipen och därmed det 
knäckningsfall som ger absolut lägst beräknad knäckkraft då det 
föreligger svårigheter att bestämma exakt vilken typ av inspänning 
som gäller för projektets olika förpackningar. Därför väljs Eulers fall 1 
(Sundström, 1998, s. 198):

Pk = (π2 EI)/(4l2 )     (ekv. 5)

I = Yttröghetsmomentet
E = Elasticitetsmodulen
L = Strävans längd mellan A och B
PK = Knäckkraft

Principiell knäckkraft för wellpapp blir då enligt ekv. 5:

⇒ P4k=(π2 EI4tot)/(4l2 )= (π2×1,46×10-6)/(4×0,162)×E ≈

≈ 1,4×10-4E

Och för en hexagonform:

⇒ P6k=(π2EI6tot)/(4l2 )= (π2×2,13×10-6)/(4×0,162)×E ≈

≈ 2,5×10-4E

För en wellpappförpackning med kvadratisk form får vi en knäckkraft 
P4k, med den experimentellt uppmätta elasticitetsmodulen E:

P4k≈ 1,4 ×10-4E ≈ (1,4×10-4))×(400×106) ≈ 56 kN

Diskussion knäckning

Enligt CES EduPack (2010) ligger elasticitetsmodulen för papper och 
wellpapp i intervallet 3 till 8,9 GPa vilket är tiofalt högre än experimentet 
ovan gav som riktvärde. Den deviationen kan förklaras genom att 
experimentet inte tog hänsyn till tvärsnittets verkliga utseende, utan 
tvärsnittet generaliserades till en rektangulär area. Den beräknade 
knäckkraften uppgår, trots en lågt använd elasticitetsmodul, till en 
magnitud mångdubbelt högre än under den som uppstår under verkliga 
förhållanden och knäckning är således inte den kritiska faktorn för 
hållfastheten. Norrby (2008, s. 2) beskriver mekaniska egenskaper 
för några naturfibrer såsom jute, hampa och lin. Palmfiber får antas 
ha liknade egenskaper som dessa fibrer och enligt författaren uppgår 
naturfibermaterialens elasticitetsmodul till mellan 10 och 85 GPa. Enligt 
Sreekala, Kumaran och Thomas (1997) ligger palmfiber i intervallet 500 
till 2000 Mpa. Det betyder att en förpackning tillverkad av palmfiber har 
en elsticitetsmodul minst lika hög som för wellpapp och därmed minst 
lika stort motstånd mot knäckning. En hexagon form ökar ytterligare 
yttröghetsmomentet och vi kan slå fast att palmfiberkonceptet har minst 
lika hög hållfasthet som dagens wellpappförpackningar.

8. 1. 6 Effektivspänning

Samband 

Normalspänning i strävor under excentrisk last (Beer, Johnston, & 
DeWolf, 2006, s. 652):

σnormal = (P/A)+(Mc/I) = (P/A)+(P×r)/I  (ekv. 6)

I=Yttröghetsmomentet
P=Kraft (last)
r=Avstånd mellan last och neutrallager
A=Area
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Diskussion effektivspänning

Ekv. 6 ger högsta spänning för största avstånd från objektets centrumlinje, 
r, och vid lägre värden för I, respektive A. Eftersom både I och A är 
betydande större för hexagonformen och P är lika för båda former 
innebär det utan manuell beräkning att högsta normalspänningen är 
lägre i radierna för hexagonformen. 

8. 1. 7 FEM-analys i ProENGINEER/Mechanica

Arbetsgång

Programvaran Mechanica, som är integrerad med ProENGINEER, 
används istället för manuella beräkningar av effektivspänningarna. 
De principiella formerna modelleras som ytor i ProENGINEER vilka i 
Mechanica får rätt tjocklekar. Laster anbringas centrerat rakt ovanifrån 
på modellerna och de låses helt i botten. 

Resultat 

Effektivspänningen i kvadratiskt tvärsnitt uppgår enligt Mechanica till 
180 kPa respektive för hexagonen till 120 kPa vid 88.29 N last, med 
spänningskoncentrationer bortsedda, se bild 8.5 och 8.6. Resultaten 
pekar på att normalspänningen, i enlighet med diskussionen ovan 
gällande area, A och ekv. 6, klart är lägre för hexagonformen. 

Kontrollräkningar

Mechanica kan bekräfta de manuella räkningarna på yttröghetsmo-
menten ovan; En balkmodell tilldelas två tvärsnitt, ”BeamSection1” 
respektive ”BeamSection2”, som motsvarar hexagonen och kvadraten. 
Se Bilaga 6a/6b Hexagon och Bilaga 7a/7b Kvadrat. Mechanica beräknar 
ett yttröghetsmomentet på cirka 2.2×10-11 m4 för hexagonformen och 
1,5×10-11 för kvadratisk form, vilket stämmer bra med de manuella 
beräkningarna.

Bild 8.5  Effektivspänning kvadratiskt tvärsnitt

Bild 8.6  Effektivspänning hexagonformat tvärsnitt
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8. 1. 8 Beräkning av vikt för Tertius 

Arbetsgång

I ProENGINEER modelleras en 3D-modell med en befintlig skål som 
upplaga, se bild 8.7 och 8.8. 3D-modellens volym tas fram i Mechanica 
och den riktiga skålens vägs på digitalvåg. Tertius finns redan som 
3D-modell vilkens volym då blir känd på samma sätt och konceptets 
totala vikt kan beräknas.

Volym

Vskål på palmfiberskål är enligt Mechanica:

Vskål = 3,32... ×104 mm3

Volym VTertius på konceptet är enligt Mechanica:

VTertius = 163,1×103 mm3

Vikt från digital våg

Viktskål = 12 g

⇒ Densitet för palmfiber, ρ = 12/(3,32...×104) ≈ 3,6×10-4 g⁄mm3 

Resultat

⇒Vikt på slutkonceptet:

ViktTertius = ρVTertius ≈ 59 g

Diskussion

Enligt teorin kommer således Tertius att väga 59 gram. Den massan 
kommer dock att användas i bland annat livscykelanlysen och jämföras 
med kravspecifikationen med mera.

Bild 8.7  Befintlig skål i palmfiber som stod som modell

Bild 8.8  Modell i ProENGINEER för att beräkna vikt
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8. 1. 9 Slutdiskussion Tertius

Hexagonformen, som konceptet Tertius representerar, har teoretiskt 
jämförts med dagens wellförpackningar som är utformade som rätblock. 
I det här skedet i utvecklingsarbetet, när fullvärdiga fysiska modeller 
eller prototyper ej finns tillgängliga, säger teorin att; yttröghetsmo-
mentet blir högre, effektivspänningarna i materialet blir lägre, och 
att knäckkraften blir större för Tertius än dagens typ av rätblockslika 
förpackningar. FEM-analysen i ProENGINEER/Mechanica används som 
kontrollberäkning av effektivspänningar och tröghetsmoment och ger 
oss även en teoretisk vikt av 59 gram för en förpackning i palmfiber 
för ett EtaExpressTM . Längre fram i utvecklingsarbetet kommer det 
krävas prototyper i alla storlekar och tester för att slutgiltigt bestämma 
material tjocklekar och vikt med mera.

8. 2 Hållfasthetsberäkning - PrimePad

8. 2. 1 Diskussion hållfasthet

Sittunderlaget består av Nylon 6.6 i tre olika kvaliteter och dessas 
kombinerade styvhet och mekaniska egenskaper gör att traditionella 
hållfasthetberäkningar inte är applicerbara för konceptet. Sittunderlaget 
kommer i sig inte kunna upphålla en last på grund av dess konstruktion. 
Tester och prov får utgöra grund i den vidare produktutvecklingen som 
ligger utanför det här projektet. Sammantaget kommer sittunderlaget 
behöva hålla i upp till 10 år av användning av brukararen vilket matchar 
den livslängd som Primus övriga produkter skall ha enligt N. Lagström 
på Primus (muntlig kontakt 25 mars 2010). Om sittunderlaget klarar 
ett sådant slitage antas det att det klarar att ta upp de stötar och slag 
som uppstår under hantering av köken under transport. Modeller av 
sittunderlaget kan även provas genom standarden EN 13428 (CEN, 
2004). 

8. 3 Utvärdering mot kravspecifikation

8. 3. 1 Arbetsgång

Slutkoncepten utvärderades mot de krav som spaltats i kravspecifika-
tionen som finns att betrakta i kapitel 4. Ett antal intressanta punkter 
beskrivs nedan. De nya lösningarna möter så gott som samtliga krav från 
kravspecifikationen och resultaten anses därför vara lyckade.

8. 3. 2 Diskussion

Tryckbar yta

Tertius har mindre läsbar yta än befintlig förpackning, detta mest för att 
mängden text har minskats ned och ersatts med symboler. Tertius medger 
även en mindre tryckyta då text måste rymmas på den pappersetikett 
som fästs på utsidan. Det innebär att höjden på de läsbara tecken är 
densamma som på dagens primusförpackning. 

PrimePad har fått tryckyta på både in- och utsida vilket medger en stor 
total tryckyta och en ökad höjd på läsbara tecken.

Pris

PrimePad kostar betydligt mer än befintlig förpackning. Detta är ett 
merpris som kunden är planerad att betala. Tertius produktionskostnad 
är samma som befintlig förpackningen.

Utformning

De nya förpackningarna har ett nytt och enligt användarundersökning, 
mer attraktivt yttre än befintliga förpackningar. Båda förpackningarnas 
utformning anses kunna stapla åtminstone 10 stycken eneheter ovan på 
varandra.
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Vikt

Tertius vikt är markant mindre än befintlig förpackning vilket är ett 
resultat av en snävare passform och materialurtag som exponerar köket. 
PrimePads vikt är lik den befintliga förpackningen till EtaPowerTM. 

Miljöpåverkan

Tertius har halverad miljöpåverkan än befintlig förpackning medan 
PrimePad nu har en andra funktion som sittunderlag och därför 
eliminerat miljöpåverkan som förpackning sånär som på tryckfärgen 
till den säljande informationen. Färgvalet hos PrimePad uppvisar inte 
någon av de miljöfärger som specificerats.

Tillverkningsplatser

Nylontillverkning finns i Sverige och tillverkning genom termovakuum-
formning finns även den i Sverige. Tillverkning av Tertius kan idag inte 
göras i Europa då ingen import av palmfiber görs, utan tillverkning 
måste initialt ske i Kina.

Monteringstid

Monteringtid av förpackning är förkortad då mindre antal vikningar 
måste göras. 

8. 4 Användarundersökning

8. 4. 1 Mål och omfattning

För att få feedback från konsumenterna gjordes en enkät i pappersform 
med frågor som utvärderade de nya koncepten jämte de befintliga 
förpackningarna. Först gjordes en snabb beskrivning av befintliga 
förpackningar och nya koncept. Samtliga förpackningar visades upp 
i form av funktionsmodeller för konsumenten att utvärdera. I enkäten 
frågades det sedan om vilka lösningar konsumenterna tyckte såg mest 
miljövänliga ut, vilka de trodde var mest miljövänliga, vilka som var mest 
attraktiva samt vilken lösning de skulle föredra att köpa. Konsumenterna 
frågades även vad de föredrog för avfallshanteringsmetod av Tertius och 
vad de tyckte merpris PrimePad medför (se bilaga 8 Enkät). Enkäterna 
utfördes med 16 konsumenter för att kunna anta viss normalfördelning. 

8. 4. 2 Resultat

Tertius

Samtliga deltagare av enkäten ansåg att Tertius såg mer miljövänlig ut 
än befintlig förpackning, att den antagligen var mer miljövänlig, mer 
attraktiv och föredrogs av deltagarna vid ett köp av EtaExpressTM-kök. 

Den avfallshanteringsmetod som föredrogs av majoriteten var 
återvinning av Tertius med motiveringen att det snabbare kan återgå till 
det industriella kretsloppet än med kompostering. 

PrimePad

Samtliga deltagare ansåg att befintlig förpackning såg mer miljövänlig 
ut än PrimePad med motiveringen att PrimePad inte innehöll någon 
naturfärg och såg för teknologisk och modern ut för att vara miljövänlig. 
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Däremot tyckte samtliga att PrimePad var mer attraktiv och att de hellre 
köper ett EtaPowerTM-kök med PrimePad än med befintlig förpackning. 

Majoriteten ansåg att ett högre totalpris var rimligt mot den extra 
funktion som fås med PrimePad.

Diskussion

Resultatet med Tertius var glädjande för arbetsgruppen och konceptet 
kunde ses som lyckat i miljö- och säljaspekt. 

Att PrimePad inte ser miljövänligt var ett väntat resultat då konceptet 
inte innehåller miljöfärger. Detta får dock arbetsgruppen ha överseende 
med då färgerna är bestämda av Primus. Färgerna får inte avvika från 
deras varumärkes identitet. Om ändå sittunderlaget gjorts i en beige 
naturfärg hade detta medfört ett sittunderlag som med tiden sett mer 
nedsmutsat ut, något som skulle haft negativ inverkan på kvalitetsför-
väntningarna. Att många deltagare tror att nylonet är mindre miljövänligt 
motiverades med att det görs av ett icke förnyelsebart material. De har 
då inte fått insikt i att nylon inte degenereras vid återvinning, något som 
wellpapp gör och sedan måste eldas upp. PrimePad har samma livslängd 
som köket kunden köper och kan behållas i det industriella kretsloppet. 
Detta anses vara ett mer miljövänligt alternativ än wellpapp i längden. 
PrimePad tar bort behovet av att köpa ett sittunderlag av icke återvin-
ningsbart material som i sin tur är sämre ur miljösynpunkt.

Resultatet anses ändå som lyckat då konsumenter hellre köper 
PrimePad med sitt kök. Företagets begränsningar i dagsläget försvårar 
ett miljövänligt utseende på sittunderlaget men kan säkert förbättras i 
framtiden. 

8. 5 LCA på Tertius

8. 5. 1 Inledning

Palmfibertillverkningen sker idag och i samma område i Kina som 
wellpappförpackningarna. Eftersom råvaran även finns i området 
antas tillverkningen ligga i staden Hangzhou. I studien antas även att 
pappersremsan med informationstext appliceras på samma plats. 
Logistiken är i princip är likadan för Tertius som för dagens wellför-
packning. Utvärderingen använder samma mjukvaror, metodik och 
hjälpmedel som beskrivs och används i förstudien beskriven i kapitel 3.

8. 5. 2 Definition av mål och omfattning

Omfattning

Studien är en jämförande screening LCA (Bauman & Tillman, 2004) över 
det tänkta slutgiltiga konceptet där arbetet gått ut på att hitta en mer 
miljövänlig förpackning åt Primus Sverige AB:s Eta-serie. Förpackningen 
tillverkas av palmfiber i Kina för att förpacka Primus produkter. Studien 
jämför Tertius med dagens wellförpackning till EtaExpressTM. 

Tillverkning sker i Hangzhou, Kina och köken kommer att förpackas 
i palmfiberkonceptet i Tartu i Estland. Centrallager finns i Almere, 
Holland. Kittblivningen följer den avfallsström som finns i Sverige för 
pappförpackningar då palmfiber är återvinningsbar i den processen. 
Dock avgränsas studien från kompostering vilken inte är förenlig med 
dagens LCA-metodik enligt förstudien, se kapitel 3.5

Studiens mål är att:

 ■ utvärdera Tertius miljöpåverkan 

 ■ och jämföras den med dagens wellpappförpackning.
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Kontext

Studien utförs som ett moment i konceptutvärdering i examensarbetet 
att utveckla miljövänligare förpackningar åt Primus. Resultatet skall 
motivera materialvalet av palmfiber och dess egenskaper för att stärka 
ETA-seriens och Primus varumärke.

Funktionell enhet

Analysen utgår utifrån en förpacknings vikt och miljöpåverkan och så 
vidare. Den funktionella enheten i förpackningsanalysen kommer därför 
att vara en styck förpackning. 

Begränsningar och fördelning av resurser

Studien förlitar sig på de systemgränser som databasen Ecoinvent v2.1 
använder sig av och Eco-indicator 99, hierarkiska vyn som beräknings-
metod. 

Detaljnivå

Studiens detaljnivå och omfattning motsvarar enligt Bauman och 
Tillman (2004) screening LCA eller enligt PRé Consultants (2008), en 
snabb studie för interna studier. 

Processer

I livcykeln för förpackningen ingår följande processer: Ingående 
råmaterial, produktion av palmfibermassa (pulp), vakuum-termo-
formning till förpackning, transporter och avfallshantering. Processerna 
hämtas från Ecoinvent och modelleras eller justeras utifrån den 
information som finns tillgänglig internt i projektet.

Dagens förpackning modelleras som tidigare i kapitel 3.5, med enda 
skillnaden att förpackningen till EtaExpressTM endast väger 85 gram.

Geografisk begränsning

Studien placeras geografiskt till Kina, men tillverkningsprocesser 
tas från Ecoinvent vilka bygger på förhållanden som råder i Europa 
(Frischknecht et al. 2007a). För modellering av kvittblivning används 
svenska processer. 

Datakällor

Datakällor för studien är i huvudsak Ecoinvent. Information om avfalls-
hantering kommer från AOS , FTI AB och IL Recycling.

Allokeringsprinciper

Studien modellerar en egen avfallshantering och allokerar materialflödet 
från återvinningen till den kvittblivningen. Råmaterial till palmfiber 
utvinns ej utan allokeras med hjälp av återvinningsprocessen.

8. 5. 3 Modellering

Processer för Tertius

Det antas att palmfiber raffineras till fibermassa, pulp, på samma 
sätt som pappersmassa. Vakuum - termoformning av plast antas 
ge motsvarande miljöpåverkan som för palmfiberförpackningens 
tillverkning. Transporter sker på samma sätt för båda förpackningarna; 
lastbil på land och containerfartyg till sjöss. För att ge positiv effekt av 
slutkonceptets form vid lastbilstransport räknas dess vikt ned med 
motsvarande värde vid modellering av lastbilstransporten från Tartu till 
Almere. Se alla processer och data i tabell 8 till tabell 10.
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Allokeringsproblem

Eftersom palmfiber är en biprodukt till annan tillverkning skall studien 
kompensera för det genom att råvaran i sig inte behöver utvinnas. Det 
görs genom att allokera mängden råvara vid tillverkningen av pulp 
med motsvarande mängd vid kvittblivningen i slutet av produktcykeln. 
I processen thermo-mechanical pulp, at plant/CH S är det inte möjligt 
att minska uttaget av råvara till noll; Först undersöks samma process i 
ett annat utförande; thermo-mechanical pulp, at plant/CH U. I den unit 
processen kan emellertid råvaran tas bort och miljöpåverkan bedöms då 
minska med cirka 3%. I modelleringen används ursprungliga processen, 
både vid tillverkning av pulp och vid återvinningen. Vid återvinning, 
kallad Recycling palmfiber i Sverige, återförs således poäng som minskar 
indexet med motsvarande 3 %, se flödesschemat för att se den beräknade 
miljöpåverkan i återvinningsprocessen, se bild 8.9.

8. 5. 4 Inventarieanalys Tertius

Data

 ■ Vikt återvunna fiber:   59 gram

 ■ Transport Hangzhou till Ningbo: 155 kilometer

 ■ Båttransport Ningbo till Tallin: 21663 kilometer

 ■ Transport Tartu till Almere:  2000 kilometer

8. 5. 5 Miljöpåverkansbedömningen

Livscyklernas totala miljöpåverkan beräknades i SimaPro 7.1.8 med 
datan från inventarieanalysen och de processer som modellerade 
livscyklerna, se tabell 8-10. Bedömningen förlitar sig på Eco-indicator 
99 och den sammanslagna totalpoängen på Tertius jämförs med dagens 
wellpappförpackning, se stapeldiagram, bild 8.10.

Tabell 8 Använda processer från Ecoinvent v. 2.1

Process Enhet palmfiber
Thermo-mechanical pulp g 59
Thermoforming, with calendering g 59
Graphical paper g 5
Production of carton board, off-set printing g 5
Lorry, 16-32 t, fleet average, KgKm 118
Transoceanic freight ship KgKm 1280

Tabell 9 Fördelning av materialflödet i avfallsscenariot

Avfallshantering snitt i Sverige Procentsats:
Recycling palmfiber i Sverige 74 %
Incineration/CH S 24 %

Tabell 10 Processer i Recycling cardboard i Sverige

Process Typ: Förklaring:
Core board Utdata Behöver inte nytillverkas.
Thermo-mechanical pulp Utdata Behöver inte nytillverkas.
Corrugated board, recycling fibre Indata motsvarar miljöpåverkan 

av återvinningen.
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Flödesschema från SimaPro på Tertius

Figur 8.9 visar grafiskt miljöpåverkan för Tertius och från flödesschemat 
syns att störst miljöpåverkan bedöms komma från tillverkningen av 
palmfiberkonceptet. Vakuum-termoformning och framtagning av 
fibermassa bedöms enligt SimaPro stå för störst miljöpåverkan. Se även 
jämfört objekt i Bilaga 15 Flödesschema EtaExpressTM.

Resultat 

Screeningen över de processer och de material som ingår i dessa för 
att tillverka och använda palmfiber som förpackning ger ett klart lägre 
totalpoäng, ca 9,8 mPt, än dagens wellpapp för Primus EtaExpressTM som 
bedöms ett index på 19,4 mPt, se även stapeldiagram på nästa sida.

Bild 8.9  Index på varje process för Tertius syns i flödesschemat
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Stapeldiagram från SimaPro

Staplarna visar miljöpåverkan från respektive livcykel i studien. Det som 
utgör störst skillnad i studien är användandet av fossila bränslen och 
användning av landyta. Det resultatet kommer från att fibermaterialet 
inte kräver att ny mark uppodlas och annan tillverkningsteknik hos 
Tertius.

Singelresultat i siffror

1. 19,4 mPt för dagens wellförpackning åt EtaExpressTM 

2. 9,6 mPt för Palmfiberförackningen Tertius.

Bild 8.10 Stapeldiagram från den jämförande screeningen mellan dagens wellpappförpackning och Tertius
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8. 5. 6 Diskussion om LCA på Tertius

Det är tydligt att palmfiber eller annan typ av naturfiber som vakuum-
termoformas har potential att vara mer miljövänlig än wellpapp. 

I utvärderingen ha vi utgått ifrån palmfiber som händelsevis nog tillverkas 
i samma stad som wellpapp gör idag, och det gör studien än mer valid. 
Om tillverkningen kan ske närmare Europa kan konceptet bedömas vara 
än bättre. Vi måste därför rekommendera att naturfiber från exempelvis 
skogsindustrin eller textilindustrin används. Råvaran kan alltså bestå av 
något av de material som utförligt beskrivs i förstudien. Enligt tidigare 
utsago verkar ju de flesta fibrösa material som jute eller trä kunna 
behandlas likadant som palmfibermaterialet.

8. 6 Reflektion av utvärderingen
Enligt utvärderingar gentemot både kravspecifikation och med hjälp 
av enkäter verkar det som att både Tertius och PrimePad har potential 
att vara klart mer miljövänliga än dagens förpackningar och samtidigt 
se mer miljövänliga ut. Dessutom uppfyller dem alla tekniska krav i 
specifikationen. Hållfasthetsmässigt verkar det inte finnas hinder för 
att tillverka prototyper av båda koncepten för att testa slitstyrka och 
mekaniskt skydd som rekommenderades tidigare i kapitlet. Layouten 
som tagits fram för etiketter eller tryck ger ett kraftfullt uttryck och ett 
medel för att utmärka både Primus och Eta-serien på marknaden.
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9 
9 Slutord
Mycket arbete har genererat alternativ till kommersiella förpackningar 
som används av oss alla idag. Efter förstudien och kapitlet åtta uppfylls 
kraven och behoven som hittats; kvaliteten hos koncepten har således 
utvärderats, men i gruppen frågar vi oss; har vi verkligen lyckats med 
det vi ville? Har PrimePad och Tertius samma värden som Primus 
varumärke? Vi vill även reflektera över varför vi har lyckats. Tankar kring 
oss som grupp och våra resultat är nedtecknade i kapitel nio.

9. 1 Arbetet
Arbetet mellan Alexander och Henrik har utförts med ett väl fungerande 
samarbete och god arbetsmoral. Examensarbetet har varit mycket 
lärorikt men även tidskrävande då arbetsgruppen behövt studera livscy-
kelanalys och marknadskommunikation från grunden till tillämpning, 
utan förkunskaper. Livscykelanalys är samtidigt så intressant och nyttig 
att involvera i produktutveckling att vi hoppas att kurser inom designin-
genjörsprogrammet kan innehålla moment som behandlar livcykeln hos 
en produkt, eller att specifik kurs kan utformas efter läran av livscykel-
analys. Arbetet omfattning beskriver de metoder och delmoment som 
måste tas i åtanke, för utveckling av en miljösmart förpackning, och visar 
vikten av en väl utförd förstudie.

De färdiga förpackningarna Tertius och PrimePad möter de krav som 
ställts upp under arbetet och hoppas kunna möta de krav som tillverkare, 
leverantörer och kunder har. 

Arbetet anses ha tillräckligt ingenjörsmässigt djup där livscykelanalys 
och hållfasthetsberäkningar visar ett par av de värdefulla kunskaper 
en ingenjör behöver behärska för sin examen. Metoderna som använts 
under arbetet går helt i led med de som utbildningens läroböcker föreslår 
och har visat sig effektiva för designprocessen

CAD-verktyget ProENGINEER har varit användbart under arbetets gång 
och har visualiserat arbetsgruppens visioner om framtida förpackningar. 
De produktbilder som producerats har kunnat färdigställas med hjälp 
av bildbehandlingsprogram som Adobe Photoshop, Illustrator och 
InDesign. 

Tidsplanen har inte kunnat hållas till punkt och pricka, men arbetet har 
fortlöpt bra och humören hållts på en skaplig nivå. 

Bygget av modellerna gick överraskande smidigt och resulterade i 
trovärdiga funktionsmodeller för uppvisning och presentation. Hade 
mer tid funnits hade kanske prototyper av Tertius kunnat tillverkas i Kina 
och skickats till arbetsgruppen, men papier maché-modellen presterade 
över förväntan som funktionsmodell.
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9. 2 Resultat

9. 2. 1 I relation till frågeställningen

Arbetsgruppen anser sig lyckats ta fram två förbättrade förpackningar, 
både miljömässigt och formmässigt. Förpackningarna är av två olika 
nivåer av förpackning; en engångsförpackning som, efter användning, 
är ämnad för återvinning eller kompostering, samt en förpackning 
med en sekundär funktion i form av ett sittunderlag. Både Tertius och 
PrimePad har moderna och attraktiva utseenden som har potential att 
öka försäljning av utomhuskök samt förmedling av miljövänlighet, vilket 
gynnar Primus position som ett miljömedvetet företag. Idag krävs produ-
centansvaret att Primus finansierar återvinning och kvittblivning av sin 
förpackningar, men med ett takebacksystem eller att använda palmfiber 
kan den avgiften tas bort, och det följer idéerna i Cradle to Cradle, att 
ekonomi är en viktig aspekt i arbetet. Koncepten svarar således upp mot 
vår huvudfråga, som initialt riktades mot en ny förpackning och inte två 
som resultatet mynnade i:

Hur kan förpackningen utformas för att förmedla tillkunden 
att Primus Eta-serie är ett bättre miljöval än andra serier 
ur Primus och konkurrenters kök, och samtidigt vara mer 

miljövänlig? - Hur kan de nya förpackningarna bli närproducerade, 
och i ett Cradle to Cradle - material?

9. 2. 2 Primus Tertius

Tertius ger ett naturinspirerat intryck med sin palmfibertextur utan 
att för den delen se low-tech ut. Den halverade miljöpåverkan som 
Tertius beräknas ge är för arbetsgruppen ett mycket tillfredsställande 
resultat som visar att det med lite eftertänksamhet går att skapa en 
miljösmart förpackning. Vi är glada att lyckats implementera Cradle to 
Cradle i konceptet där industrinavfall blir en vacker produkt och andra 
naturresurser lämnas orörda. 

Det största hotet ligger i om tillverkningen är praktiskt möjlig till ett 
rimligt pris. Råvaran är idag billig, och transporterna bör kunna göras 
något billigare tack vare något lägre vikt samt att hexagonformen tar 
upp mindre rymd. Det är möjligt att tillverka behållare av palmfiber till 
alla storlekar av kök, men det skall hållas i åtanke att vid transport på 
EU-pall är inte en hexagonform att föredra för stora kök. 

9. 2. 3 Primus PrimePad

PrimePad består inte av ett förnyelsebart material men är istället helt 
återvinningsbar och kan i nästa produktcykel vara ett nytt komplett 
sittunderlag i nylon utan degenerering. PrimePad skyddar och fixerar 
primusköket minst lika bra som dagens förpackning och har tillräcklig 
yta för att medge all säljande information. Den extra kostnad för köket 
EtaPowerTM som PrimePad medför, betalas av kunden. Tillverknings-
priset uppskattas ligga mellan 10 och 15 svenska kronor, vilket innebär 
ett konsumentpris på ca 30 svenska kronor, ett pris som kunden 
enligt användarundersökning är villig att betala för den extra funktion 
förpackningen medger.

PrimePads grundform är kvadratisk till skillnad till Tertius hexagonala 
form men koncepten har andra element i utformningen som håller dem 
samman. De båda koncepten delar samma utmärkande layout med 
natursilhuetter och gemensamma designelement till de förklarande 
texterna och symbolerna.
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9. 3 Framtiden

9. 3. 1 Tillverkning

Primus har delgivits kontakt med en tillverkare av pressade palmfiber 
i Kina för tillverkning av de nya Tertius-förpackningarna. I skrivande 
stund inväntas kostnadsförslag. Med de framsteg som idag görs i Sverige 
inom pulp-tekniken finns möjligheten att Primus i framtiden kan hitta 
närproduktion av liknande fibermaterial till sina förpackningar. 

Vad gäller sittunderlaget kan Primus få en god kontakt med nylonleve-
rantörer som Du Pont eller andra omnämnda företag som kan tillverka 
deras sittunderlag till ett fördelaktigt pris. 

9. 3. 2 Ytterliga förbättringsmöjligheter

En förhoppning som arbetsgruppen har är att Primus, likt Klättermusen 
(tillverkare av bl.a. ryggsäckar) kan ha ett så kallat takeback-system 
för att ta emot kundens uttjänta primusvaror i nylon, däribland vårt 
sittunderlag, mot en pant. Kunden får tillbaka en summa pengar för att 
denne väljer att återvinna sitt sittunderlag hos Primus, som sedan kan 
sända nylonvaran till återvinning som åter kan bli en ny produkt i Primus 
sortiment. Detta är ett system alla parter kan tjäna på och framförallt 
spara på naturens resurser.

Primus kan söka certifiering av sina nya förpackningar för att få 
tilltalande, och idag väldigt konkurrenskraftiga, miljöcertifikat på sina 
förpackningar.

Om försäljning av kök i Eta-serien ökar med hjälp av de resultat 
arbetsgruppen åstadkommit finns förhoppningen att Primus väljer 
att utöka antalet artiklar i sortimentet som har mer genomtänkta och 
miljövänliga förpackningar. Om ett antal år kanske Primus kan utnämna 
sig till ett företag som undantagslöst förpackar sina artiklar i miljösmarta 
förpackningar, något som klingar vackert på en marknad för friluftsliv. 

9. 4 Presentationsbilder

9. 4. 1 Syfte med presentationsbilder

För presentation av arbetet gjordes säljande bilder på var koncept. För 
Tertius visas i en skogsglänta en sluten förpackning och en öppen mitt i 
komposteringsprocessen. För PrimePad visas en bild där sittunderlaget 
används av en friluftslivsutövare i naturen (se bild 9.1 och bild 9.2).
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Bild 9.1  Presentationsbild av Primus Tertius 
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Bild 9.2  Presentationsbild av Primus PrimePad
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BILAGA 1  Funktionsanalys   

Förpacka Eta-kök

Medge mekaniskt-
skydd

Medge Primus´ 
Identitet

Medge transport Medge Information

Ha rätblocksform

Ha loggorMedge stapelbarhet

Ha plana ytor Medge montering i/ur

Kunna �xera köket

Medge 
öppning/stängning

Motstå slitage

Medge  säljande 
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Ha attraktiv layout

Ha styva sidor
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BILAGA 2  Frågeformulär 
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BILAGA 3  Kravträd 
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BILAGA 4  Behovslista 
Nr Behov Vikt Krav/önskemål

1 Förpackningen innehåller EN-521 hög K EN 13428
2 Förpackningen är inte för dyr låg Ö
3 Förpackningen uppvisar policys och loggor hög K
4 Förpackningen skall se mer miljövänlig ut än konkurrenterna hög Ö
5 Förpackningen kan massproduceras låg Ö
6 Förpackningen kan återvinnas eller komposteras hög K EN 13428
7 Förpackningen är stapelbar hög K
8 Förpackningen kan stå inomhus under längre tid hög K
9 Förpackningen vikt får gärna hållas nära dagens vikt låg Ö

10 Förpackningen anpassas till friluftslivsutövare hög Ö
11 Förpackningen säljer produkten hög Ö
12 Förpackningen distingerar sig mot konkurrenterna hög Ö
13 Förpackningen är mer miljövänlig än wellpapp hög K
14 Förpackningen medger enkelhet vid packning låg Ö
15 Förpackningen kan produceras i Svenska fabriker hög Ö
16 Förpackningen klarar transport av båt och lastbil hög K EN 13428
17 Förpackningen är väl genomtänkt hög K
18 Förpackningen är minimalistiskt utformad låg Ö
19 Förpackningen är närproducerad hög Ö
20 Förpackningen förmedlar med text produktens miljöprofil låg K
21 Förpackningen innehåller miljörelaterade färger hög Ö
22 Förpackningen känns sträv, grov, strukturerad låg Ö
23 Förpackningen är luktfri låg Ö
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BILAGA 5  Benhmarking 
Datanr Behovsnr Data Vikt Enhet EtaPower EF SWE EtaExpress SWE EtaPower EF KINA EtaExpress KINA

1 1, 20 Läsbara tecken Hög mm 1,2 1,2 1,2 1,2

2 1, 20 Synlig läsbar yta Hög mm2 28600* 14400** 28600 14400
3 2 Butikspris Låg SEK 3 2 1,5 1

4 3 Tryckyta Låg mm2 114400 100800 114400 100800
5 4 Konsumentfråga: Ser förp. Mer miljöv. Ut än konkurrenterna? Hög subjektivt N N N N
6 2,5,15 tillverkningsvolym Låg st. 900 1050 900 1050
7 6,13,17 Återvinningsbart material Hög Y/N Y Y Y Y
8 7,16 Stapelbar antal utan att välta Hög st. 3 3 3 3
9 8 Förvaras utan att upplösas Hög á månader 24 24 24 24

10 9,13 Totalvikt Hög g 304 304 304 305
11 10 Konsumentfråga: Är förp. Anpassad till friluftsutövare? Låg subjektivt N N N N
12 11 Attraktivt yttre, evalueras internt Hög subjektivt 2 2 2 2
13 12 Annorlunda utseende, evalueras internt Låg subjektivt Y Y Y Y
14 13 Ecoindicator Hög mP 60,5 60,5 66 66
15 14 Tid för imontering (Vika till låda, stoppa i kök, stänga) Låg s 25 25 25 25
16 15,19 Passar svensk tillv.process Låg Y/N Y Y Y Y
17 16 Klarar standard EN-2248 Hög Y/N Y Y Y Y
18 17,15,13,11,2,18 Smart förpackning, evalueras internt Hög subjektivt 1 1 1 1
19 19 Tillverkning inom Europa Hög Y/N Y Y Y Y
20 21 Uppvisar en av följande färg Låg grönt, beigt, oblekta färger N N N N
21 22 Uppfyller en av följande Låg sträv, grov, strukturerad N N N N
22 23 Luktar minimalt Låg Y/N N N N N

*Endast halva botten utnyttjades EN-521, dvs. 14300
** Två flikar under utnyttjades för EN-521
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Bilaga 6a  Hexagon 
Urdrag av beräkningsdata från ProENGINEER/Mechanicha:

Simulation Model : BALKMODELL_HALLF.PRT “BeamSection2”

Property        Value

Type        Sketched

Feature Type       Solid

Orientation        X-Y axes of sketch correspond to Z-Y axes of section

Area        0.000914523 [m^2]

J         4.42731e-06 [m^4]

Moments of Inertia (Principal Coordinate System)    Iyy: 2.21365e-06 [m^4]

         Izz: 2.21365e-06 [m^4]

Shear Area Factor (Principal Coordinate System)   (0.833333, 0.833333)

Shear Center (Principal Coordinate System)   (7.40962e-18, 0) [m]

Stress Computation Offsets (Principal Coordinate System)  (0.067, 0.0773649) [m]

Moments of Inertia (Shape Coordinate System)    Iyy: 2.21365e-06 [m^4]

         Izz: 2.21365e-06 [m^4]

         Iyz: -4.23516e-22 [m^4]

Shear Center (Shape Coordinate System)    (0, 0) [m]

Centroid (Shape Coordinate System)    (-7.40962e-18, 0) [m]

Rotation of Principal Axis      0 [rad]

Värden att jämföra med manuella beräkningar, se kapitel 8.1.3
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Bilaga 6b  Hexagon 
Tvärsnitt, ”BeamSection2”
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Bilaga 7a  Kvadrat 
Urdrag av beräkningsdata från ProENGINEER/Mechanicha:

Simulation Model : BALKMODELL_HALLF.PRT “BeamSection1”

Property        Value

Type        Sketched

Feature Type       Solid

Orientation        X-Y axes of sketch correspond to Z-Y axes of section

Area        0.000524 [m^2]

J         2.99763e-06 [m^4]

Moments of Inertia (Principal Coordinate System)    Iyy: 1.49881e-06 [m^4]

         Izz: 1.49881e-06 [m^4]

Shear Area Factor (Principal Coordinate System)   (0.833333, 0.833333)

Shear Center (Principal Coordinate System)   (0, 0) [m]

Stress Computation Offsets (Principal Coordinate System)  (0.066, 0.066) [m]

Moments of Inertia (Shape Coordinate System)    Iyy: 1.49881e-06 [m^4]

         Izz: 1.49881e-06 [m^4]

         Iyz: 0 [m^4]

Shear Center (Shape Coordinate System)    (0, 0) [m]

Centroid (Shape Coordinate System)    (0, 0) [m]

Rotation of Principal Axis      0 [rad]

Värden att jämföra med manuella beräkningar, se kapitel 8.1.3
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Bilaga 7b  Kvadrat 
Tvärsnitt, ”BeamSection1”
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