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Sammanfattning 

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer tekniska hjälpmedel till personer som an-
tingen har en fysisk eller psykisk begränsning som påverkar deras vardag. För 
att dra ner på kostnaderna och få en bättre enhetlighet vill Abilia att ytterför-
packningarna ska standardiseras samt att ett flexibelt inrede som ska kunna 
anpassas till många av företagets produkter utvecklas.  

En förstudie lade grunden för projektet där många olika områden och metoder 
undersöktes. De existerade förpackningarna utvärderades, deras och produk-
ternas livscykel kartlades varpå det framgick vilka som var projektets huvudan-
vändare. Dessa intervjuades och en kravspecifikation kunde sedan fastställas. 
Förstudien resulterade i att det fanns två grupper av produkter som lösningen 
måste kunna anpassas till. Lösningen måste även vara flexibel både för produk-
terna och för dess tillbehör. Hjälpmedelscentralerna som visade sig vara pro-
jektets huvudanvändare hade krav att lösningen skulle vara hållbar och ge 
förpackningen en strukturerad insida.  

Koncept genererades med hjälp av en praktisk idégenerering som resulterade i 
olika former och konstruktioner. Konceptval genomfördes genom diskussion 
med personal från Abilia samt genom en viktad konceptvalsmatris. Projektet 
resulterade i ett flexibelt och hållbart inrede i två lösningar. En produktpresen-
tationsdel som har en konstruktion med nedvikbara flikar som gör det möjligt 
att kila fast produkter oberoende av storlek samt en flexibel tillbehörsdel som 
både kan regleras i höjdled och sidled. Lösningen uppfyller kraven från kravspe-
cifikationen och har verifierats av experter inom området att den fungerar i 
verkliga situationer. Materialet i lösningen är det bäst anpassade för funktionen 
och är även det material som har lägst miljöpåverkan av de som undersöktes i 
projektet.  

 

Abstract 

Abilia develops, manufactures and sells aids for people who have either a physi-
cal or mental limitations that affect their everyday lives. In order to save money 
and get a better uniformity Abilia want to standardize the packaging and de-
velop a flexible interior that can be adapted to many of the company’s products.   

A pilot study laid the foundation for the project where many different areas and 
methods were examined. The existing packages were evaluated, and their and 
the products lifecycles were identified and that made it clear who the projects 
user was. They were interviewed and a product specification could be estab-
lished. The pilot study resulted that it was two groups of products and the solu-
tion must be able to adapt to both. The solution must also be flexible to the 
products and their accessories. The Hjälpmedelscentralerna turned out to be 
the users in this project and they had requirements that the solution must be 
sustainable and provide a more structured inside of the packaging.  

Concepts were generated with a practical idea generation that resulted in dif-
ferent forms and constructions. The concept selection was made after discussion 
with the staff from Abilia and through a balanced concept selection matrix. The 
project resulted in a flexible and durable interior in two parts. A product 
presentation part which has a design with fold-down flaps that allows the prod-
uct to get stuck no matter which size and a flexible accessory which can be ad-
justed both vertically and horizontally. The solution fulfills the requirements 
from the product specification and has been verified by expert that it would 
work in real situation. The material in the solution is the best suited for the 
function and it is also the material with the lowest environmental impact of 
those surveyed in the project.  
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1 Inledning  

Abilia är ett stort och etablerat företag som utvecklar, tillverkar och säljer 
hjälpmedel till personer med funktionshinder. Produkterna ska kompensera 
för ett funktionshinder och därmed öka användarnas förmåga att utföra var-
dagliga aktiviteter. Hjälpmedelsbranschen är relativt liten då antalet sålda 
produkter är få i jämförelse med andra stora teknikföretag och vissa av pro-
dukterna finns enbart ett par månader på marknaden vilket skapar problem 
när produkterna ska förpackas. Förpackningarna måste utvecklas i samma 
takt som produkterna vilket kan bli väldigt dyrt. För att lösa problemet vill 
Abilia använda sig av en standardiserad ytterförpackning samt utveckla ett 
flexibelt inrede som kan användas till fler av företagets produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer moderna hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgiv-
ningskontroll & Larm. Företaget har funnits i över fyrtio år och är etablerade i 
Sverige, Norge och Danmark och med hjälp av distributörer exporterar de 
produkter till över tjugo olika länder. Sverige är tillsammans med Norge 
världsledande inom området hjälpmedel till personer med kognitiva funkt-
ionshinder och Abilia är det största företaget i Europa. Abilia har ungefär 
hundra anställda med en stor blandning av kompetens, allt från ingenjörer 
och programmerare till specialpedagoger, arbetsterapeuter och logopeder.  

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel till personer med funktions-
nedsättning, men vad betyder egentligen begreppet funktionsnedsättning? 
Enligt Nationalencyklopedin (2013a) betyder det en begränsning av en per-
sons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och 
att utöva önskade aktiviteter. Begränsningar som kan vara medfödda, vara 
resultat av sjukdom eller uppkommit vid en olycksfallsskada.  

Abilia erhåller alltså produkter och tjänster som ska kompensera ett funk-
tionshinder och på så vis öka individens förmåga samt förse dem med förut-
sättningar att leva sina liv till fullo. Det kan vara allt från ett ögonstyrt kom-
munikationshjälpmedel till en specialutvecklad mjukvara i en handdator som 
hjälper en person med en psykisk sjukdom att strukturera sin vardag och på 
så vis klara sig mer självständigt. I dagsläget har Abilia ungefär tvåhundra 
olika produkter i omlopp, produkter som ständigt är under utveckling för att 
tillfredsställa sina användares behov. 
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1.2 Problemdefiniering 

Trots att Abilia är ett så pass stort och etablerat företag är branschen tämli-
gen liten.  Antalet sålda produkter per år är relativt låg och det skulle aldrig 
gå att jämföra med någon av de stora teknikjättarna på marknaden idag. Den 
relativt låga mängden producerade produkter, dagens snabba utveckling 
samt elektronikprodukternas korta livslängd skapar problem, inte minst vid 
transporten. 

Abilia har som tidigare nämnt många olika produkter i omlopp och alla dessa 
produkter måste ha en förpackning att levereras i. I dagsläget har Abilia löst 
det på lite olika sätt. En del av produkter levereras i specialtillverkade kar-
tonger med en figursydd skumgummiinredning anpassad för just den produk-
ten, men de flesta levereras i en tom liten låda där produkten enbart rullats in 
i rosa bubbelplast.  

Att enbart använda sig av specialtillverkade förpackningar skulle vara snyggt 
och ge ett professionellt intryck men det är en omöjlighet då antalet sålda 
produkter är relativt få. Ju färre produkter desto högre styckpris för förpack-
ningarna då förpackningsföretagen oftast baserar sina priser på antalet. Re-
sultatet skulle bli en ofrivillig prishöjning på produkterna som skulle drabba 
kunderna, något Abilia inte vill.  Att leverera produkter värda 10,000-
25,000kr inrullade i rosa bubbelplast är heller inte det intryck Abilia vill ge. 
Det skyddar inte heller garanterat produkterna tillräckligt vid transporten. 

Utsidan på förpackningar är även det ett problem idag då layouten skiljer sig 
stort mellan de olika förpackningarna. En del är prydd med en logotyp från 
ett gammalt företagsnamn, andra har rätt logotyp men fel version och vissa 
kommer i helt vita lådor där det enbart finns en liten etikett som indikerar 
från vilket företag produkten kommer och vilken produkt den innehåller. 

 

 

 

 

1.3 Uppdragsbeskrivning  

Abilia vill ha ett mer organiserat förpackningssystem. De vill att deras för-
packningar ska spegla kvaliteten på deras produkter men inom en måttlig 
prisnivå.  För att uppnå detta villa Abilia använda sig av standardisering, vil-
ket både kan spara pengar och göra förpackningsprocessen mer organiserad. 
Företaget vill använda sig av en ytterförpackning med en enhetlig grafisk 
profil som kan användas till fler produkter. Abilia har som önskemål att an-
vända sig av en förpackning de redan har i systemet som en standardförpack-
ning. Det är en standardförpackning med FEFCO koden 0427 (fig. 1), vilket är 
en standard som används i hela Europa (Fefco, 2007) som de idag använder 
till vissa av sina produkter. 

 
Figur 1. Förpackningsmodell 0427 

Till insidan ska ett flexibelt inrede utvecklas som ska kunna presentera pro-
dukterna på ett snyggt sätt samt garantera deras säkerhet. Inredet ska alltså 
kunna förvandlas till en figursydd lösning för varje enskild produkt. 

Att utveckla ett inrede som kan anpassas till precis alla Abilias produkter är 
en till synes svår uppgift då det skiljer sig stort i storleken på de olika produk-
terna. Därför begränsades projektet till åtta av de viktigaste produkterna.  
Abilia har som krav att hela lösningen ska vara miljövänlig genom att bara 
använda sig av återvinningsbara material. 
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2 Förstudie 

Enligt Tonnquist (2008) ska ett projekt alltid starta med en förstudie. Förstu-
dien är till för att minska osäkerheten kring projektet, identifiera huvudfrå-
gorna samt utforska förutsättningarna till att utföra det. En förstudie lägger 
även en grund av information och kunskap som kan användas under hela 
projektets gång. 

Förstudien startades med att studera processkartläggning, identifiera vilka 
metoder som skulle vara lämpliga för projektet och vara noga med att många 
olika områden involverades. Under det här projektet innefattade det en ut-
värdering av de existerande förpackningarna samt en identifiering av de in-
kluderade produkterna genom utvärderingsmetoder. Samband mellan de 
olika produkterna som skulle kunna användas senare i projektet söktes med 
hjälp av illustrationer och tabeller och både förpackningarna och produkter-
nas livscykler kartlades med hjälp av swimlane charts (Lean Six Sigma Source, 
2013). Användarstudier i form av intervjuer med användarna hölls och sedan 
kunde en kravspecifikation fastställas med mätbara krav. Med hjälp av exper-
ter inom förpackningsområdet gjordes en undersökning av vilka material 
som vanligen används och en utvärdering mot kraven från kravspecifikation-
en för att ta reda på vilka material som är bäst anpassade till just detta pro-
jekt. Materialen genomgick även en livscykelanalys för att ta reda på hur stor 
miljöpåverkan de utgör, detta för att kunna välja ett så bra material för miljön 
som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Utvärdering förpackningar och produkter 

Förstudien startades med att identifiera vilken typ av produkter som är in-
kluderade i projektet samt utvärdera produkternas förpackningar. Anled-
ningen till att en utvärdering av förpackningarna gjordes var för att frågor 
som, vilka varianter av förpackningar används idag, vilken känsla utstrålar de 
och hur säkert kan de transportera produkterna, behövde besvaras.   

Identifieringen och utvärderingen gjordes tillsammans med personal från 
Abilia och gjordes i en version av metoden PNI; Positivt, Negativt och Intres-
sant.  PNI är en utvärderingsmetod där deltagarna listar produktens fördelar, 
nackdelar samt intressanta detaljer (Österlin, 2007). I denna utvärdering 
listades inte dessa aspekter var för sig utan istället skrevs de som löpande 
text för att göra undersökningen så enkel som möjligt. Förpackningarna öpp-
nades var för sig och därefter fick deltagarna uttrycka sina åsikter och upple-
velser. Både insidan och utsidan av förpackningarna diskuterades. 

Följande är en kort sammanfattning om alla produkterna samt vad som sades 
under utvärderingen av produkternas förpackningar. 
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MEMOactive 

Memoactive är en handdator med en specialutfor-
mad kalender som hjälper till att strukturera varda-
gen för användaren. Aktiviteterna kan innehålla in-
formation med bild och beskrivande text. 

MEMOactive kommer i en helt vit förpackning (fig. 2). 
Förpackningen är ganska svår att öppna då det är svårt att veta vad som är 
upp och vad som är ner. Det är enbart en liten etikett på ena sidan som visar 
från vilket företag den kommer och vilken produkt den innehåller.  

Både produkten och tillbehören ligger inlindade i rosa bubbelplast i en för-
packning som helt saknar inrede. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Utvärdering MEMOActive 

 

Handifon P 

Handifon P är en produkt från Handi serien. Det är en 
handdator med inbyggd telefon och specialutvecklad 
mjukvara som är anpassad för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Handi-serien är idag ett av 
Sveriges mest sålda hjälpmedel. 

Handifon P levereras i en likadan vit låda (fig. 3)som 
MEMOactive, Det finns bara en liten etikett på en av 
sidorna som talar om från vilket företag den kommer och vilken produkt den 
innehåller. Förpackningen var skadad efter en leverans vilket tyder på att den 
inte är hållbar nog. 

Produkten ligger i sin väska och tillbehören är inrullade i bubbelplast i en 
förpackning som saknar inrede. Det är oklart om produkten verkligen skyd-
das tillräckligt under transporten i denna förpackning och det faktum att 
ytterförpackningen redan var skadad gör det ännu mer oroande. En liten 
notis är att denna produkt höll på att bli underkänd av Abilias produktavdel-
ning på grund av sin förpackning, då den ansågs inte kunna skydda produkten 
tillräckligt.  

Bruksanvisningen ligger underst i lådan och kan därför vara lätt att glömma 
bort när produkten tas upp. 

 

 
Figur 3. Utvärdering Handifon P 
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Handi Defy + 

Handi Defy + är en produkt från Handi-serien. Det 
är en Androidbaserad handdator med en specialut-
vecklad programvara som är anpassad för personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar. Handi-
serien är idag ett av Sveriges mest sålda hjälpmedel. 

Handi Defy + kommer i den förpackning som Abilia 
anser vara en bra standardlåda. Lådan har Abilias logotyp men i en gammal 
version (fig. 4).  

Inredet är gjort av ett enkelt cellplaststycke med två stora urgröpningar. Ur-
gröpningarna är för stora för både produkten och tillbehören vilket ger ett 
intryck av att förpackningen inte är avsedd för denna produkt. Det är även 
oklart om produkten skyddas tillräckligt under transport då den kan ”åka 
omkring” inuti förpackningen.  

När förpackningen öppnas är det de tre bruksanvisningarna det första som 
syns vilket känns lite tråkigt då det är en produkt som införskaffats. Bruksan-
visningarnas position gör ändå att användaren tydligt ser dem och snabbt kan 
komma igång.  

 

 
Figur 4. Utvärdering Handi Defy + 

 

Kvartur  

Kvarturet är ett klassiskt tidshjälpmedel. 
Kvarturet använder sig av något som kallas 
kvartursprincipien vilket kan förenkla tids-
uppfattningen genom att använda sig av 
tidsenheter i form av kvartar istället för 
minuter. 

Kvarturet kommer förpackad i en låda med liknande modell som för Handi 
Defy + men är mindre till storleken. Förpackningen är prydd med ett gammalt 
företagsnamn vilket kan förvirra användaren (fig. 5).   

Produkten ligger inrullad i bubbelplast och sedan nertryckt i sin väska. Pro-
dukten har antagligen transporterats säkert i och med sin position inuti väs-
kan med ger ett tråkigt intryck då den inte är synlig vid öppnandet av för-
packningen. Det finns inget inrede i förpackningen vilket ger en slarvig 
känsla. 

 
 
 

 

Figur 5. Utvärdering Kvartur 
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Epiklon 

Falck Epiklon är ett epilepsilarm som 
registrerar epilepsianfall i säng eller 
stol. Rörelsesensorn placeras i sängen 
mellan bäddmadrass och resår-
madrass eller till exempel under en 
skumgummimadrass. 

Epiklon levereras i den tänkta “standardlådan” men även här med fel logotyp.  

Förpackningen har inget inrede utan en av produkterna är inlindad i bubbel-
plast och den andra har en egen låda. Tillbehören ligger löst utspridda. Lådan 
har dessutom ett rosa bubbelplasttäcke som är det första som syns när lådan 
öppnas (fig. 6), vilket ser oprofessionellt ut. 

 
 
 

 

Figur 6 Utvärdering Epiklon 

 

 

 

 

Handi Socket 

Handi Socket är en produkt ur Handi-serien. Det är en robust 
handdator med specialutvecklad mjukvara som är anpassad 
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Handi-
serien är idag ett av Sveriges mest sålda hjälpmedel. 

 
Handi Socket levereras också den i den tänkta “standardlådan” med fel logo-
typ och samma inredning som Handi Defy +. Inredet består av ett cellplast-
stycke med två stora urgröpningar. Även här är urgröpningarna för stora för 
produkten och tillbehören vilket ger ett oprofessionellt intryck samt att det 
känns osäkert för produkten då den kan “åka omkring” i förpackningen (fig. 
7). Bruksanvisningarna ligger högst upp i förpackningen tillsammans med en 
plastficka innehållandes ett papper och ett USB-minne. 

A 

 

 

 
Figur 7. Utvärdering Handi Socket 
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DuoCom 

DuoCom är en porttelefon som passar speciellt 
bra för till exempel rörelsehindrade, talhandi-
kappade och äldre. En porttelefon sätts fast utan-
för dörren och gör det möjligt att inifrån bosta-
den prata med den som står utanför. 
DuoCom levereras också i den tänka standardlå-
dan med fel logotyp. 

Det finns ingen innerförpackning men i och med det stora antalet av produk-
ter och tillbehör skulle det bli svårt att få plats med det (fig. 8). 

 

 

 

 

Figur 8. Utvärdering DuoCom 

Micro Rolltalk 

 Micro Rolltalk är ett kommunikationshjälpmedel. Med 
hjälp av talkartor som byggs upp i ett tillhörande PC- 
program kan en person utan talförmåga föra ett samtal 
genom att välja vad man vill säga och sedan spela upp 
medelande för personen de samtalar med. 

Micro Rolltalk levereras i en vit förpackning med invikta kanter. Det finns 
enbart en liten etikett som visar från vilket företag den kommer från samt 
vilken produkt det är.  

Det finns inget inrede i förpackningen utan produkten och dess tillbehör är 
inrullande i rosa bubbelplast (fig. 9). 

 
 

 

Figur 9. Utvärdering Micro Rolltalk 
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2.2 Identifiering av samband  

De produkter som hanteras under projektet har alla olika utseenden och till-
behör, därför söktes det efter samband mellan en eller flera produkter. De 
eventuella sambanden kan utnyttjas senare i projektet, exempelvis i idégene-
reringen då man kan dra nytta av sambanden dels för att utveckla förenklade 
idéer samt till att undvika fällor.  

2.2.1 Gruppering efter antal produkter 

Vid utvärderingen av alla produkter framgick det tydligt att det fanns två 
olika grupper av produkter vilket fick bli förstudiens första samband (fig. 10). 
Den första gruppen innehöll en huvudprodukt i form av en mobiltelefon-
liknande apparat tillsamman med en rad olika tillbehör, gruppen fick namnet 
”huvudproduktgruppen”. Den andra gruppen innehöll flera olika produkter, 
alltså ingen tydlig huvudprodukt och fick därför namnet ”flerproduktgrup-
pen”. Det som gjorde denna gruppering ännu tydligare var att ”huvudpro-
duktsgruppen” tog upp väldigt lite plats i lådan och ”flerproduktgruppen” 
fyllde lådan med produkter upp till kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 

När uppdragsbeskrivningen för det här examensarbetet konstruerades ut-
tryckte Abilia att ett önskemål var att använda en standardlåda till alla åtta 
produkter som ingår i projektet, de uttryckte även en önskan om att lösning-
en skulle vara ekonomiskt lönsam och miljövänlig. Sambandet Gruppering 
visade väldigt tydligt att den kombinationen inte skulle fungera. Skulle alla 
åtta produkter använda samma standardlåda innebär det att den förpackning 
som transporterar alla produkter från ”huvudproduktsgruppen” mestadels 
skulle bestå av luft. Förpackningen kommer vara mycket större än nödvän-
digt vilket betyder att förpackningen kommer ta onödig plats vid lager och 
transport samt att det kommer behövas mycket extra material till att fylla 
lådan för att göra resan säker för produkten. Att skicka luft och överskotts-
material är varken miljövänligt eller ekonomiskt.  

Sambandet hjälpte till att identifiera att företaget hade motsägelsefulla krav 
och önskemål.  

 

Figur 10. Sambandet gruppering med huvudproduktgruppen till vänster och  
flerproduktsgruppen till höger 
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2.2.2 Identifiering storleksskillnader 

När produkterna blev grupperade i en ”huvudproduktgrupp” och en ”flerpro-
duktsgrupp” (avsnitt 2.2.1), visade det sig att den första gruppen innehöll 
många fler produkter än den andra. Huvudproduktsgruppen innehöll hela sex 
olika produkter medan flerproduktsgruppen bara två. I och med att det fanns 
så pass många produkter i huvudproduktgruppen undersöktes om det fanns 
ytterligare samband inom just den gruppen. Det samband som först under-
söktes var storleken på alla produkterna.     

För att undersöka sambandet gjordes en illustration (fig. 11) där alla produk-
terna lades på varandra samt en tabell med de exakta måtten (Tabell 1). Il-
lustrationen hjälpte till att ge en känsla av hur mycket det skiljde mellan pro-
dukterna och tabellen visade samma sak fast i exakta mått. Anledning till att 
en illustration gjordes var för att det ibland är lättare att urskilja ett samband 
i en bild än att bara se på siffror.  Illustrationen visade tydligt att det fanns 
fem produkter som var väldigt lika i storlek, vilket skulle kunna utnyttjas när 
ett figursytt inrede utvecklas. Illustrationen visade också att det var en pro-
dukt som tydligt avvek från de andra, Handi Defy + som är betydligt mindre 
än de andra produkterna vilket eventuellt kan skapa problem.   

Tabell 1 visade samma sak som illustrationen, att de fem produkterna var 
betydligt mer lika i storleken än Handi Defy +. De visade sig till och med att 
det fanns två produkter som hade samma mått. Det tabellen även visade var 
den stora skillnaden på djupmåttet. Även här var Handi Defy + minst men 
skillnaden mellan det näst minsta värdet och de största var tio millimeter 
vilket är en ganska mycket i detta sammanhang.  

Sambandet Storlek visade alltså att det flexibla inredet måste vara flexibelt i 
tre led, det visade även att likheterna mellan de fem största produkterna 
skulle kunna utnyttjas. 

 

 

 

 
Höjd [mm] Bredd [mm] Djup [mm] 

Handifon P 130 72 17 

MicroRolltalk 130 72 24 

Handi Socket 128 75 20 

Kvartur 130 78 27 

MemoActive 130 72 17 

Handi Defy + 106 58 12 

Figur 11. Illustration av sambandet Storlek.   

Tabell 1. Tabell för de olika storlekarna på produkterna. 
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2.2.3 Tillbehör 

Det sista sambandet som undersöktes i förstudien var tillbehören till produk-
terna i ”huvudproduktsgruppen”. Tillbehören radades upp i Tabell 2 och för-
hoppningen var att hitta liknande tillbehör hos alla produkterna och sedan 
kunna utnyttja detta vid utvecklingen av det flexibla inredet. 

Många av produkterna hade ett flertal liknande tillbehör som till exempel 
väska, laddare och datorsladd men tyvärr såg tillbehören olika ut för varje 
enskild produkt. Exempelvis såg laddaren för Handifon P helt annorlunda ut 
än för MemoActive. Det sambandet visade var skillnaden i antalet tillbehör för 
de olika produkterna, Handifon P har elva mot Kvarturets två vilket betyder 
att det flexibla inredet måste vara flexibelt inte bara för produkten utan även 
för tillbehören. 
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Väska X X X X  X 

3-bruks X X X X X X 

Laddare X X X X X  

Hörlurar X X X X X  

Datorsladd X X X X X  

Batteri X X X X X  

Pekpinne X  X X   

USB-Sticka X X  X   

Skärmskydd X  X X   

Abilia duk X X  X X  

2 papper X      

Hållare X      

Extra sladd  X     

Pluppar  X     

Tidkort      X 

USB-sticka     X  

Skal      X  

Manual     X  

 

Tabell 2. Tillbehören till produkterna från Huvudproduktgruppen 
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2.3 Kartläggning av livscykel 

För att kunna göra en sådan bra kravspecifikation och sedan en sådan bra 
produkt som möjligt är det viktigt att kunna hela förpackningens men även 
produktens liv. På så vis missas inte några steg och eventuella krav. En pro-
dukts livscykel är alla de olika skedena i produktens liv (Österlin, 2007). 
Livscykeln besvarar frågor som vart förpackningen monteras, var den levere-
ras och vad som händer efteråt. En livscykel kan även hjälpa till att säkerställa 
om det verkligen är användaren som är kunden eller om det är två skilda 
saker. Livscyklerna kartlades i samråd med personalen på Abilia och i form av 
ett Swimlane chart (Lean Six Sigma Source, 2013). 

2.3.1 Livscykel för produkt 

I och med produkterna Abilia utvecklar och säljer är hjälpmedel har de inte 
samma livscykel som andra vanliga elektronikprodukter i varuhandeln. Abi-
lias produkter finns inte på hyllorna i varuhusen utan för att en användare 
ska få ett hjälpmedel krävs en hel process (fig. 12) som går till på följande vis. 
En arbetsterapeut gör en bedömning hur vida en användare är i behov av ett 
hjälpmedel eller inte. Vid behov förskriver arbetsterapeuten hjälpmedlet.  

Förskrivningen av hjälpmedlet skickas till kommunens kostnadsansvarige 
som antingen godkänner hjälpmedlet till användaren eller inte. Vid godkän-
nande skickas en order till Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen 
skickar då en order till Abilia om det specifika hjälpmedlet. Abilia levererar 
produkten till Hjälpmedelscentralen där alla produkter och tillbehör märks 
och sedan skickas vidare till arbetsterapeuten på kommunen som förskrev 
hjälpmedlet. Kommunerna köper inte produkterna från Hjälpmedels-
centralerna utan hyr dem.  Arbetsterapeuten levererar senare vidare produk-
ten till användaren. Visar det sig att hjälpmedlet inte passar användaren eller 
om det går sönder skickas produkten tillbaka till Hjälpmedelscentralen där 
produkten antingen lagas eller förbereds för att skickas vidare till en ny an-
vändare.   

Utifrån livscykel kunde några viktiga punkter upptäckas; användaren är väl-
digt sällan huvudkunden, i många fall har användaren inget alls att säga till 
om utan det är förskrivaren som väljer vilken produkt användaren ska få. Det 
är alltså arbetsterapeuten som väljer produkt och Hjälpmedelscentralerna 
som köper dem vilket gör att båda anses som en kund. 

Användare 
 

Arbetsterapeut  

Kostnadsansvarig 
 

HMC 
 

Abilia 
 

Figur 12. Livscykeln för produkterna illustrerat med hjälp av swimlane chart (Lean Six Sigma Source, 2013). 
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medel från 
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ställning  
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och skickas  

Produkt packas 
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och skickas vidare  

Produkt förpackas 
och skickas  

Order tas emot  
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2.3.2 Livscykel för förpackning 

För förpackningarna är livscykeln (fig. 13) inte lika avancerad som för pro-
dukterna. Förpackningarna beställs och levereras till Abilias kontor i Stock-
holm. Där monteras förpackningarna, produkterna förpackas och sedan 
skickas de till den Hjälpmedelscentral som lagt ordern. En order innehåller 
vanligen flera produkter, därför är det vanligt att ett flertal olika produkter 
skickas på samma gång i en större låda. Alla förpackningar öppnas på Hjälp-
medelscentraen där både produkter och tillbehör märks med en etikett från 
Hjälpmedelscentralen. Produkterna packas tillbaka ner i sin förpackning och 
skickas vidare till arbetsterapeuten som förskrivit hjälpmedlet. Arbetstera-
peuten levererar i sin tur över produkten till användaren. 

Visar det sig att hjälpmedlet inte passar användaren skickas produkten till-
baka i sin förpackning till Hjälpmedelscentralen där produkten packas upp, 
rengörs, nollställs och lagas vid behov.  Produkten packas sedan i sin förpack-
ning och skickas till nästa användare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sammanfattningen av livscykeln för förpackningen är att förpackningen an-
vänds hårt. Den packas upp och ner många gånger och måste därför vara 
slitstark och kunna återanvändas. De som använder och hanterar förpack-
ningen mest under sin livstid är Hjälpmedelscentralerna och därför får de 
även anses som huvudanvändarna i det här projektet.  

Något att ha i åtanke är även att när produkterna lämnar Abilia förpackas de 
oftast flera stycken i en större låda. Det gör att det är viktigt att tänka på stor-
leken på förpackningen för en effektiviserad packning. 

 

 

 

Användare 
 

Arbetsterapeut 

 

HMC 
 

Abilia 
 

Figur 13. Livscykeln för förpackningen illustrerad med hjälp av ett Swimlane chart (Lean Six Sigma Source, 2013).  
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2.4 Användarstudier i form av intervjuer  

För att få den bästa informationen om användandet av produkten rekom-
menderar Ulrich & Eppinger (2008) att ta kontakt med användarna. De näm-
ner tre olika metoder för att ta kontakt med användarna, varav en är inter-
vjuer. I det här projektet är det förpackningarna som är själva produkten och i 
det tidigare avsnittet om förpackningarnas livscykel (avsnitt 2.3 Kartläggning 
av Livscykel) stod det klart att det är Hjälpmedelscentralerna som är för-
packningarnas huvudanvändare och därför gjordes intervjuer med de perso-
ner som hanterade förpackningarna på olika Hjälpmedelscentraler.  

I princip alla förpackningar som skickats från Abilia hamnar på någon av 
landets alla Hjälpmedelcentraler. Där packas produkterna upp och märks 
med etiketter från Hjälpmedelscentralen, sedan packas produkten igen och 
skickas vidare. De personer som utför just detta moment är personalen från 
de olika godsmottagningarna och det var dessa personer som valdes att in-
tervjuas då de hanterar förpackningarna dagligen. Det gjordes telefoninter-
vjuer med folk från godsavdelningen från två olika Hjälpmedelscentraler, 
Västra Götalands och Dalarnas. Under intervjuerna ställdes frågor om hur 
personalen uppfattade Abilias förpackningar i dagsläget, vad som var positivt 
samt negativt med dem samt om det fanns några eventuella önskemål om 
förbättringar eller funktioner.  
 
Av de som blev intervjuade var de flesta relativt nöjda med dagens förpack-
ningar. De som var viktigt för dem var att det fanns en tydlig etikett som indi-
kerade på vilken produkt som förpackningen innehöll samt att det fanns ett 
korrekt artikelnummer. Det som var negativt var att förpackningarna och 
inredena ibland hade en tendens att gå sönder vilket är väldigt olyckligt då 
förpackningar ibland kommer tillbaka från en användare och ska vidare till 
en ny. Så ett krav från Hjälpmedelscentralerna var att förpackningarna ska 
hålla för ompaketering. Något annat som kom upp under intervjuerna var att 
innerförpackningen skulle kunna vara mer strukturerad för att underlätta vid 
ompaketeringen. I dagsläget ansågs produkterna och tillbehören mestadels 
“nerslängda” i lådan och det skulle uppskattas om det fanns någon ordning.   

Att det fanns så många olika layouter på utsidan av förpackningarna hade inte 
uppfattats som förvirrande då de som blev intervjuade hade arbetat där till-
räckligt länge för att känna till företagets historia, men självfallet skulle en 
mer enhetlig utsida uppskattas.  
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2.5 Kravspecifikation 

Utifrån förstudien skapades en kravspecifikation (tabell 3). Enligt Ulrich och 
Eppinger (2008) är en kravspecifikation en lista på mätbara data som ska 
översätta produktens egenskaper till att möta kundens behov. Kravspecifikat-
ionen är uppdelad i krav/önskemål där krav är de som produkten måste upp-
fylla och önskemål de funktioner som är önskvärt att produkten erhåller. 
Kravspecifikationen är baserad på förstudiens resultat, vad Abilia tog med i 
uppdragsbeskrivningen, vad livscykeln identifierade för problem samt syn-
punkter från intervjuerna med Hjälpmedelscentralerna.  

 

 
 

A 

Enligt Pugh (1991) är en kravspecifikation ett levande dokument under pro-
duktens utveckling, det kan alltså tillkomma eller falla bort krav och önske-
mål under projektets gång. 

 

 

 

 

 

Krav nr K/Ö Krav Definition Mål 

Inköp     

1 Ö Lådan ska vara billig Ytterlådan ska vara billig vid inköp < 24SEK 

2 Ö Inredet ska bara billigt Materialet som används till inredet ska vara billigt < 21SEK 

Lager Abilia   

3 K Stapelbar Förpackningarna ska kunna staplas på varandra vid lagring  JA 

4 Ö Ta liten plats Förpackningen och inredet ska ta liten plats vid lagring  < 1m2 

Förpackningspersonal   

5 Ö Lättpackad Det ska vara lätt och gå snabbt att förpacka produkten  < 2 min 

6 K Flexibel inredning Inredningen ska kunna anpassas till X antal produkter 8 st. 

     
Transport 

7 Ö Lätt Innerförpackningen ska vara lätt för att undvika höga transportkostnader <100g 

8 K Stötdämpande Förpackningen ska garantera att produkten inte skadas under transport JA 

Lager Hjälpmedelcentral 

9 K Enhetlig layout Alla förpackningar ska ha en enhetlig layout.  JA 

10 K Hållbart Förpackningen och dess inrede ska kunna återanvändas, dvs. kunna packas om X många gånger 10 gånger 

11 K Återvinningsbart Materialet i förpackningen ska vara återvinningsbart JA 

Användare 

12 Ö Lätt hanterad Förpackningen ska vara lätt att använda så att användaren snabbt och smidigt kan komma igång med produkten < 2min 

13 K Upplevelse När användaren öppnar förpackningen ska den få en känsla av kvalitet 7 av 10st 

Tabell 3. Kravspecifikation för förpackningen 
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2.6 Material till flexibelt inrede 

Allt som tillverkas är gjort av ett material. Designern som utformar produkten 
tar sitt material från miljön på ett eller annat sätt och därför påverkar design 
direkt miljön (Thorpe, 2007). För att göra så liten påverkan på miljön som 
möjligt är det viktigt att använda sig av rätt material. Det ligger även stor vikt 
i att utveckla hållbara produkter, vilket betyder en produkt som gör så lite 
påverkan på miljön som möjligt under sin livscykel (Ljungberg, 2005). Ingen 
produkt kan ha noll påverkan på naturen, men det finns produkter som är 
mer eller mindre hållbara vid jämförelse. För att påverka miljön så lite som 
möjligt är det viktigt att använda sig av återvinningsbara material. I en studie 
om återvinning (Da Cruz, Simoes, Marques, 2012) visade det sig att det både 
finns pengar att spara samt övriga fördelar med att återvinna just förpack-
ningsmaterial.  

Det produceras en oerhörd mängd förpackningar i dagsläget och för att ha så 
låg miljöpåverkan som möjligt är i princip allt förpackningsmaterial återvin-
ningsbart. Vid utveckling av inreden till förpackningar beror materialvalet på 
vilken produkt det är som ska transporteras. Vid transport av elektronikpro-
dukter är de vanligaste materialen enligt platschefen på Förpackningsservice, 
Peter Blomgren (personlig kontakt 2013-03-15): Wellpapp, kartong, cellplast, 
äggkartong och Korrvu® vilka alla är återvinningsbara.  

För ytterligare kunskap om dessa material gjordes en närmare undersökning 
om varje material. Varje material blev sedan utvärderat i en konceptvalsma-
tris (Ulrich & Eppinger, 2008), där materialen ställdes mot kraven från krav-
specifikationen för att få en indikation om vilket eller vilka material som 
skulle vara bäst anpassade för just det här projektet. Dessa material jämför-
des sedan i en livscykelanalys för att ta reda på vilket material som gör minst 
påverkan på miljön. 

2.6.1 Undersökning vanligt förekommande förpackningsmaterial 

 

Wellpapp 

Wellpapp (fig. 14) är en styv pappersprodukt framställd av flera hopklistrade 
pappersblad, varav minst ett är vågformat (Nationalencyklopedin, 2013b). 
Denna konstruktion har samma princip som fackverkskonstruktionen som 

används i flygplansvingar eller Eiffeltornet, den är alltså extremt hållfast i 
förhållande till sin vikt. Konstruktionen dessutom styv i en riktning och flexi-
bel i den andra samt fungerar som ett stötdämpande material vilket gör 
materialet mycket lämpligt till förpackningsinreden.  

Wellpapp är ett mycket miljövänligt material då det är producerat enbart av 
förnyelsebara råvaror. Pappret tillverkas av barr- och lövskog samt wellpapp 
som gått i retur. Wellpapp som sorteras och återvinns blir alltså råvara till ny 
wellpapp vilket sparar både energi och träd (IL Recycling, 2013a). Limmet 
som används för att limma ihop pappersarken består av majsstärkelse, vilket 
är helt vattenlösligt, giftfritt och återvinningsbart. Under ett besök i förpack-
ningsfabrik där enbart wellpappsförpackningar tillverkades berättades det 
även att en nyhet för wellpappsförpackningar är att med hjälp av olika skikt 
på insidan av förpackningarna kan göra dem både vattentäta eller rostskyd-
dande.  

 
Figur 14. Wellpapp 
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Kartong 

Kartong eller papp är en kraftigt papper som oftast används till både ytter- 
och innerförpackningar (fig. 15). Papper är gjort av pressade cellulosafibrer 
från bland annat trä (CES Edupack, 2013). Det finns olika kartongmaterial och 
dessa tillverkas av olika råmaterial. De vanligaste kartongmaterialen är fals-
kartong, solidkartong och returfiberkartong.   

Cellplast  

Cellplast, vilket är en modernare benämning för skumplast, (Nationalencyk-
lopedin, 2013c) finns i olika material, tjocklekar, färger och densiteter vilket 
gör det mycket användbart för innerförpackningar (fig. 16). Det ger dessutom 
utmärkt skydd mot stötar och vibrationer (Nefab, 2013). Cellplast återvinns 
genom förbränning och bli till ny energi (IL Recycling, 2013b). 

Äggkartongmaterial 

Äggkartongmaterialet är ett mjukt material som består av pressat returpap-
per (Zabaniotou & Kassidi, 2002). Vid återvinning blir de råvara till ny kar-
tong vilket sparar energi och träd (Återvinningsbar, 2013). Äggkartongs-
material används ofta till transport av elektronikprodukter då det är mycket 
flexibelt vid tillverkning (fig. 17). 

Korrvu® 

Korrvu® använder sig av en starkt och elastisk film som omsluter produkter-
na och ger intrycket av att produkterna svävar (fig. 18). Filmen skyddar från 
stötar och vibrationer. Korrvu® är både återanvändbart och flexibelt men är 
relativt dyrt och kommer som en komplett lösning (Sealedairprotects 2013). 

 

 

 
Figur 15. Kartong 

 
Figur 16. Cellplast 

 
Figur 17. Äggkartong 

 
Figur 18. Korrvu® 
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2.6.2 Behovsutvärdering av material 

De berörda materialen blev utvärderade i en version av en konceptvalsmatris 
(tabell 4). En konceptvalsmatris kan hjälpa till att fatta ett mer objektivt be-
slut utifrån ett antal givna kriterier då koncept ställs, i det här fallet materi-
alen, mot krav från kravspecifikationen (Ulrich & Eppinger, 2008). Syftet med 
konceptvalsmatrisen var att få en indikation av vilka av materialen som var 
bäst anpassade för projektet.  Resultatet kan sedan användas senare i proces-
sen. För att få ett sådant bra och verklighetstroget resultat som möjligt färdig-
ställdes konceptvalsmatrisen med hjälp av en erfaren och kunnig person 
inom området; platschefen på Förpackningsservice. 

Konceptvalsmatrisen visade att det var materialen wellpapp och kartong som 
fick högst poäng tätt följt av cellplast. I det här projektet är flexibilitet en av 
de viktigaste egenskaperna för ett material vilket gör att både wellpapp och 
kartong har en fördel jämtemot mot cellplasten. Cellplasten är å andra sidan 
det material som har främst stöttålighet och ger en snygg presentation till 
produkten som även det är viktiga egenskaper för projektet. Äggkartong är 
ett spännande material men på grund av den komplicerade produktionen där 
dyra formar måste skapas gör att det fick lägre poäng i konceptvalsmatrisen. 
Korrvu kommer som en komplett lösning vilket gör att materialet är oattrak-
tivt för det här projektet.  

Sammanfattningsvis gav konceptvalsmatrisen en bra indikation av vilka 
material som skulle kunna användas i projektet. Den identifierade även de 
olika materialens kvaliteter som kan utnyttjas under idégenereringen.  
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Flexibelt 5 5 3 1 4 

Flexibel vid tillverkning 4 4 4 4 1 

Återvinningsbart 5 4 4 5 4 

Återanvändbart 3 3 4 4 4 

Lätt 4 4 3 4 3 

Staplingsbart 5 5 4 4 2 

Låg densitet 5 5 3 4 3 

Billigt 4 3 3 1 2 

Stötdämpande 3 3 4 3 3 

Upplevelse 4 4 5 3 3 

Lättillgängligt 5 4 5 3 2 

Totalt 45 44 42 36 31 

 

Tabell 4. Konceptvalsmatris där material ställs mot materialkraven från krav-
specifikationen. Materialen poängsätts mellan 1-5 där 5 betyder att materialet 
uppfyller kravet mycket väl och 1 att materialet inte alls uppfyller kravet.  
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2.6.3 Livscykelanalys för material 

För att ta reda på vilket material som har lägst påverkan på miljön gjordes en 
livscykelanalys på de materialen som fick högst poäng i behovsutvärderingen. 
En livscykelanalys kan ge svar på vilken miljöpåverkan materialet gör i till-
verkning, användning och transport.  

Livscykelanalysen gjordes i programmet CES EduPack1 där de olika mate-
rialen jämfördes (fig. 19). Materialen blev jämförda både i hur mycket energi 
och koldioxid det går åt under tillverkning, användning och transport. Ef-
tersom både wellpapp och kartong är gjorda av papper fick de gå under 
samma grupp. 

Livscykelanalysen visade att de materialen som var gjorda av papper, alltså 
wellpapp och kartong, både använde betydligt mindre energi samt krävde 
minde koldioxidutsläpp och var därför det material som hade lägst miljöpå-
verkan.  

 

  

 

 

 

 

                                                                    
1 CES Edupack (Version 2013) (Datorprogram) Granta Design Limited 

 

1.  
Figur 19. Livcykelanalys jämförelse av wellpapp, kartong och cellpast (CES Edupack). 
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3 Konceptgenerering 

Med underlag från förstudien i form av samband, krav och materialval drogs 
konceptgenereringen igång med en praktisk idégenerering där många idéer 
genererades som kunde skapa ett flertal koncept. Konceptgenereringen sked-
de i två steg då andra omgången inspirerades av flexibilitet.  

3.1 Praktisk idégenerering 

Att resonera och utveckla fysiska former och flexibilitet med ord och skisser 
kan vara väldigt svårt. För att få en bättre förståelse om en form kan tredi-
mensionella material användas (Ulrich & Eppinger, 2008). Med tredimen-
sionella material blir idégenereringen mer praktisk vilket kan vara väldigt 
effektivt och kreativt då handarbete kan ge utlopp för idéer.  

Materialen som framförallt användes vid den praktiskta idégenereringen var 
de material som fått högst poäng i konceptsvalmatrisen som gjordes under 
förstudien(se kap. 2.6.2 Behovsutvärdering av material): Wellpapp, kartong, 
cellplast och även äggkartong. Även fast livscykelanalysen visade att både 
wellpapp och kartong var mer miljövänligt än cellplast inkluderades även 
detta material då det har andra kvaliteter, exempelvis den upplevelse det ger 
användaren. Det användes dessutom ytterligare lättillgängliga material samt 
3D-modellering. 

Med sax, kniv och lim skapades former och konstruktioner. De produkter som 
var involverade i projektet fanns alltid nära till hands för att aktivt testa 
idéerna under hela fasen. Bollplank i form av personal från Abilia samt familj 
och vänner användes för att bredda idégenereringen.  Den praktiska idégene-
reringen resulterade i fem olika koncept.  

Under förstudien identifierades ett problem med att använda en standardför-
packning till alla produkter, något som bekräftades under idégenereringen. 
Produkterna från ”huvudproduktsgruppen” skulle transporteras i en alldeles 
för stor låda mot vad de behövde, så under idégenereringen användes istället 
två lådor; den tänkta standardlådan tillsammans med en låda som var hälften 
så stor (fig. 20). Anledningen till att använda just en hälften så stor låda var 
att förhållandena mellan förpackningarna då skulle kunna utnyttjas till att 
använda samma innerförpackning. Ännu en fördel med förhållandet 1:2 är att 
vid packning av fler produkter skulle inget onödigt hålrum skapas. 

 
Figur 20. Låda A har den tänkta standardstorleken och låda B är hälften så stor.  

3.2 Första omgången koncept 

Idéerna från den praktiska idégenereringen utvecklades till fem olika koncept. 

Koncept 1, Cellplastinredning 

Konceptet består av fyra lika stora insatser gjorda i cellplast som är staplade 
två och två bredvid varandra i lådan. Anledningen att det är fyra lika stora 
insatser gör att de är användbara i de bägge lådorna (fig. 21).   
Varje insats har en urgröpning som antingen är gjord för att vara figur-
anpassad för de större produkterna i huvudproduktgruppen eller den 
mindre. På de viset sitter produkten fast och kommer att kunna transporteras 
säkert. De resterande tre insatserna som inte ”håller” produkten är till för 
tillbehören. Om produkten har många eller stora tillbehör används insatsen 
med den stora urgröpningen och om produkten har få eller små tillbehör 
används insatsen med den lilla urgröpningen. 

 
Figur 21. Prototyp av koncept 1, Cellplastinredning. 

A 

B B 
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Koncept 2, Kombo (cellplast & wellpapp) 

Att enbart göra en inredning i cellplast har sina nackdelar, framför allt när det 
kommer till förvaring. Cellplasten tar större plats i jämförelse mot till exem-
pel wellpapp eller kartong. Så därför gjordes det en kombination av en cell-
plastdel som skulle ”hålla” produkten precis som i koncept 1 och en well-
pappsdel som skulle fungera som en låda för tillbehören (fig. 22). Lådan har 
samma storlek som cellplastinsatsen så att även skulle kunna användas i de 
två olika stora lådorna. I lådan finns en avstyckare som är till för att kunna 
strukturera bland tillbehören. Avstyckaren är tillverkad i hårt papper och är 
mycket enkel att tillverka.  

Det finns ytterligare en fördel med att ha ett kombinerat koncept: Well-
pappslådan kan även användas till ”flerproduktsgruppen”. Istället för att an-
vända en cellplastinsats plus en wellpappslåda använder man då två stycken 
wellpappslådor.  På en wellpapps/kartonglåda kan även grafik användas. 

 
Figur 22. Prototyp av koncept 2, Kombo 

 

Koncept 3, Äggkartong urgröpning 

För att producera en innerförpackning i äggkartong materialet utformas först 
en form som sedan fylls med returpapper som pressas ihop. Detta är något 
som görs i en speciell maskin och därför fanns det ingen möjlighet att utforma 
en prototyp på plats. Istället skapades skisser (fig. 23) och CAD-modeller på 
hur en lösning skulle kunna se ut. Konceptet består av en grund urgröpning 
där de större produkterna passar och en djupare urgröpning under för den 
mindre produkten. De större produkterna kan då använda sig av kanterna på 
den djupare urgröpningen. Även i detta koncept var tanken att kombinera 
med en wellpappslåda för tillbehören.  

 

 

 

 
Figur 23 Skiss av konceptet äggkartong urgröpning 
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Koncept 4, Lutningen 

Det skiljde i storlek på produkterna i tre led, höjd, bredd och djup vilket för-
svårade hela processen. I ett försök att förenkla problematiken användes en 
lutning. Tack vara tyngdkraften lutade produkten mot en kant och behövde 
därför bara fixeras på ytterligare en punkt vilket gjordes med ett hörn i kar-
tong som var så pass stort att de passade alla produkter (fig. 24).   

Skillnaden i djupled gjorde att de små produkterna hade utrymme att röra sig 
vilket gjorde att lösningen inte blev optimal. 

 

 
Figur 24 Prototyp av koncept 4, lutningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5, Hörnen 

Med inspiration från koncept 4, Lutningen, skapades ett nytt koncept som 
bestod av enbart hörn. Hörnen skulle hålla fast produkten och ett tillräckligt 
stort hörn skulle kunna användas på alla produkter (fig. 25).  

Konceptet hade samma problem som Lutningskonceptet, skillnaden i djupled 
gjorde att produkten kunde röra på sig. Dessutom behövde hörnen vara så 
pass stora att de täckte stora delar av produkterna vilket inte gav ett bra in-
tryck.  

 

 
Figur 25. Prototyp av koncept 5, hörnen 

 

3.3 Sammanfattning av första konceptomgången 

Efter att koncepten utvecklats gjordes en sammanfattning. Problematiken 
med storleksskillnaden i tre led lyste igenom, alla koncept hade någon nack-
del, antingen med figuranpassningen eller med säkerhetskraven.  Många 
idéer ratades även bort innan de hann bli koncept på grund av att de inte var 
tillräckligt attraktiva.  

Sammanfattningen diskuterades med Abilias VD där problematiken förklara-
des. Då gavs informationen att Handi Defy+, den minsta produkten, skulle 
utgå inom två månader.  Denna påminnelse om hur kort livslängd dessa pro-
dukter egentligen har gjorde att inspiration om flexibilitet söktes för att skapa 
nya koncept. 
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3.4 Inspiration 

I och med de många nackdelarna med de tidigare framtagna koncepten till-
sammans med påminnelsen om den korta livslängden söktes inspiration om 
flexibilitet. Istället för att utveckla en figursydd lösning till de existerande 
produkterna kan ett mer flexibelt inrede utvecklas som inte bara kan anpas-
sas till dagens produkter utan även till framtidens. En inspirationsbild (fig. 
26) om flexibla funktioner gjordes för att just få inspiration och för att finna 
funktioner som skulle kunna utnyttjas i arbetet. 

För att få ytterligare inspiration gjordes även en liten undersökning om hur 
andra företag förpackar sina produkter idag. Även om dessa inte är flexibla 
kan de ge idéer. Undersökningen resulterade i att de flesta företag använder 
sig idag av vikt kartong eller wellpapp (fig. 27). Alla förpackningar var specia-
lanpassade och figursydda för just den produkten vilket gjorde att produkten 
presenterades på ett snyggt sätt. 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Inspirationbild om flexibilitet 

 

 

Figur 27. Bilder från utvärderingen av förpackningar 
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3.5 Andra omgångens koncept 

När andra omgången av koncept skapades var det flexibilitet som stod i fokus. 
Tanken var att alla koncepten skulle ha någon slags flexibel funktion. 

Koncept 6, Sugrören 

Det första konceptet som utvecklades var inspirerat av en bild från inspirat-
ionsbilden, sugrören. Konceptet baseras på att försöka använda sig av sugrö-
rets flexibla led till att trycka fast produkten (fig. 28). På så vis kan produkter 
med olika storlekar bli fixerade. På grund av att sugrören är relativt klena 
behövdes det monteras flera sugrör och med en kartongbit över kan man 
reglera leden på alla sugrör samtidigt.  

Sugröret i sig är inget material utan det består av plast vilket inte hör till nå-
got av de vanligaste använda materialen till ett förpackningsinrede, tanken 
med konceptet var inte att använda sugrör utan att få inspiration från själva 
funktionsprincipen.   

Koncept 7, Gummiband 

Konceptet består av just två gummiband som spänner fast produkten. Gum-
mibanden är rörliga i höjdled och kan därför anpassas till olika stora produk-
ter (fig. 29).  

Gummiband hör precis som sugrören inte till de vanligaste använda materi-
alen till förpackningsinreden och är varken stötdämpande eller skapar en 
särskilt attraktiv lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 28. Prototyp koncept 6, sugrören  

 

 
Figur 29. Prototyp koncept 7, gummiband 
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Koncept 8, Tryckplattan 

Konceptet Tryckplattan består av en kartongplatta med redan förskurna fyr-
kanter. När produkten ska förpackas trycks så pass många fyrkanter ut som 
behövs (fig. 30). På så vis kan lösningen anpassas till i princip vilken storlek 
på produkten som helst med enbart ytan på kartongplattan som gräns. Nack-
delen med konceptet är att det blir mycket arbete vid varje förpackning samt 
att det kan bli lite vassa kanter mot produkten. 

Koncept 9, Viket 

Med inspiration från undersökningen av redan existerande förpackningar 
börjades det vikas och skäras i kartong och wellpapp för att skapa olika flex-
ibla konstruktioner som sedan ledde fram till konceptet Viket (fig. 31).  

Viket är en konstruktion med nedvikbara flikar. Flikarna är i två olika storle-
kar och vid nedvikning kan olika vinklar skapas och på så vis kan produkter-
na kilas fast. Produkterna behöver inte ha någon speciell storlek utan kilas 
fast där det tar stopp. Förutom att konstruktionen är flexibel för produkter 
med olika storlekar ger den även ett figursytt intryck. Konceptet Viken kom-
pletteras med en flexibel tillbehörslåda som även kan användas till produk-
terna från ”flerproduktsgruppen”. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30. Prototyp koncept 8, tryckplattan 

 

 
Figur 31. Prototyp koncept 9, viket 
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4 Konceptval 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) görs alla konceptval med en slags metod. 
Metoden kan vara allt ifrån att gå på känsla till att låta kunderna bestämma. I 
det här projektet togs beslutet i samråd med företaget genom att använda en 
viktad konceptvalsmatris. Anledning till att det valdes att göras just en viktad 
konceptvalsmatris var att det är en metod som tydligt visar vilket koncept 
som uppfyller de viktigaste kraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Diskussion med Abilia 

Alla koncept presenterades för företaget. Även de koncept som hade genere-
rats under första omgången men inte ansågs tillräckligt flexibla togs upp dels 
för att enklare kunna följa med i utvecklingsförloppet men även utifall det 
fanns idéer som företaget ansåg var bra. Koncepten presenterades med hjälp 
av enkla prototyper. 

Personerna som närvarade vid mötet var huvudsakligen personal inom pro-
dukt- och logistikavdelningarna. Varje koncept presenterades och efterföljdes 
av en diskussion om huruvida konceptet uppfyllde kraven från kravspecifi-
kationen. De närvarande fick även uttrycka sina egna tankar och funderingar 
och komma med förslag om vidareutveckling.   

Resultatet av mötet blev att företaget önskade att två av koncepten skulle bli 
vidareutvecklade, Viket och Äggkartong urgröpning. Viket var det koncept de 
ansåg uppfylla kravspecifikationen bäst men det fanns vissa tveksamheter 
kring om konstruktionen var tillräckligt säker för att transportera produkter-
na. Företaget var även intresserat av Äggkartong urgröpning-konceptet, fram-
förallt kring själva äggkartongmaterialet. Det fanns nyfikenhet om detta 
material kunde specialutvecklas för varje enskild produkt, alltså ett inrede för 
varje produkt och sedan en gemensam flexibel tillbehörslåda. Detta skulle 
betyda att kravet om en helt flexibel inredning skulle tas bort för att istället få 
en helt figursydd lösning för varje produkt.  

Under mötet bestämdes även att stryka önskemålet om en standardlåda och 
istället använda sig av två; en för huvudproduktgruppen och en för flerpro-
duktsgruppen. 
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4.2 Viktad konceptvalsmatris 

För att vara riktigt säker på att rätt koncept valdes för vidareutveckling gjor-
des en viktad konceptvalsmatris. I en viktad konceptvalsmatris ställs de olika 
koncepten mot viktade krav från kravspecifikationen. Med viktad menas att 
kraven blivit olika prioriterade, att de kraven som anses viktigast ger högst 
poäng och de som anses mindre viktiga tilldelas lägre poäng (Ulrich & 
Eppinger, 2008). Eftersom kraven är just viktade kan de olika konceptens 
slutpoäng jämföras mot varandra. Hade kraven inte varit viktade hade det 
varit möjligt att två koncept fått samma poäng fast de ena konceptet uppfyllde 
de viktigaste kraven och det andra konceptet uppfyllde de mindre priorite-
rade kraven vilket inte hade synts. Viktningen för det här projektet gjordes 
tillsammans med personal från Abilia. 

Till vänster i matrisen är kraven listade med det högst prioriterade högst upp, 
till höger syns de olika koncepten. Alla koncept betygssätts på en skala från 
ett till fem för varje krav. Konceptet Cellplast fick till exempel betyget två för 
kravet Flexibelt inrede. Betyget multipliceras med vikten, som ofta anges i 
procent, resultatet visas i kolumnen bredvid. För Cellplast blev resultatet 0,3. 
Resultaten från alla krav summeras och kan sedan jämföras mot varandra 

 
Den viktade konceptvalsmatrisen (tabell 5) visade tydligt att det var koncep-
tet Viket som bäst uppfyllde kraven från kravspecifikationen. Konceptet Ägg-
kartong fick relativt låga poäng, mycket beroende på det höga tillverknings-
priset och den låga flexibiliteten. Med dessa resultat valdes det att enbart gå 
vidare med ett koncept till vidareutvecklingen, Viket.  

 

 

Tabell 5. Viktad konceptvalsmatris. 
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5 Vidareutveckling av koncept 

Konceptet Viket var alltså det koncept som valdes att arbeta vidare med. Det 
fanns redan en tydlig grundidé hur konceptet skulle fungera och se ut men för 
att verifiera att konceptet var tillräckligt säkert och skulle fungera i verklig-
heten kontaktades förpackningskonstruktörer som dagligen arbetar med 
sådana frågeställningar.  

Under konceptvalsdiskussionen med Abilia fanns det tveksamheter om kon-
ceptet skulle fungera i verkligheten, om konstruktionen skulle vara tillräckligt 
säker för att transportera produkterna. Förpackningskonstruktören Anna 
Pettersson på företaget TreWell (personlig kontakt, 2013-04-19) ansåg att 
konceptet var ett väl fungerande inrede samt att det, enligt hennes erfaren-
het, skulle kunna transportera produkten på ett säkert sätt. Även platschef på 
Förpackningsservice Peter Blomgren (personlig kontakt 2013-04-19), ansåg 
att konceptet med några små justeringar var tillräckligt stabilt och stötdäm-
pande. 

6 Prototypbyggnad 

När konceptet verifierats av förpackningskonstruktörerna skapades det en 
slutgiltig ritning (fig. 32, större bild i Bilaga 1) som är redo att skickas till ett 
förpackningsföretag för konstruktion. Det skapades även CAD-modeller (fig. 
37) på konceptet dels för att förpackningsföretaget lättare ska få en uppfatt-
ning av hur konceptet fungerar samt till presentationsmaterial. 

Utifrån ritningen och CAD-modellerna byggdes det fullskaliga prototyper i 
kartongmaterial (fig. 36) som testades på alla produkter som är inkluderade i 
projektet.  

 

 

 

 
Figur 32.  Ritningar på konceptets alla delar(större bild i Bilaga 1). 
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7 Layout på ytterförpackning 

Layout och design på ytterförpackningarna påverkas oss mer än vad som 
tros. I en undersökning fick deltagare lista vad som gjorde att en produkt 
utstrålar hög kvalitet. Det vanligaste svarsalternativet blev ”hur förpackning-
en ser ut” (Fexeus, 2009). Företag blir dömda av det som visas utåt, hur en 
produkts kvalitet uppfattas kan ändras beroende på hur förpackningen ser ut. 
Auttarapong (2011) fastslår hur betydelsefull designen är på förpackningen 
då en bra design inte bara kan påverka beslutet av val av produkt, utan även 
ge reklam direkt mot kunden.  

Abilias produkter finns som sagt inte på hyllorna på de närmaste varuhusen 
så layouten för Abilias förpackningar handlar inte om att locka till sig kunder, 
snarare bygga upp ett förtroende och spegla kvaliteten från produkterna, att 
förmedla en känsla av professionalism och kvalitet. Det mest kraftfulla verk-
tyget när det kommer till att uttrycka känslor är färg (Fexeus, 2009). Genom 
att använda olika nyanser kan olika känslor lockas fram och skapa intryck av 
kvaliteten på produkten. Fexeus (2009) anser även att om förpackningen ska 
utstråla professionalism, vilket Abilia önskar, ska färgen vit användas.   

I dagsläget finns det en grafisk profil på standardförpackningen (fig. 33), vil-
ket Abilia skulle kunna tänka sig att använda om logotypen nere i det högra 
hörnet uppdateras då det är en gammal version. Abilia är även öppna för nya 
logotypförslag vilket togs fram i detta projekt. För att få inspiration gjordes en 
liten studie om dagens elektronikförpackningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 33. Bild på förpackningens layout idag 
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7.1 Förstudie ytterförpackningar 

För att få ett grepp om hur andra företag designar sina förpackningar gjordes 
en undersökning på internet av kända varumärken vilket resulterade i en 
inspirationsbild. Bilden består av förpackningar som utstrålar elegans och 
kvalitet (fig. 34). Förpackningarna till Abilias produkter måste ha en stan-
dardlayout då de ska användas till många olika produkter och kan inte vara 
specialtillverkade till enskilda produkter som många av bilderna på inspirat-
ionsbilden.   

Genom undersökningen identifierades också två olika sätt att lösa 
förpackningsdesignen på: Antingen genom ett tryck direkt på lådan eller 
genom att använda en hylsa av solidkartong som träs över förpackningen.  Ett 
tryck på en hylsa av solidkartong ger högre kvalitet än ett tryck direkt på 
lådan och ger bland annat möjligheten att trycka ett fotografi i hög kvalitet. 
En hylsa skulle kunna göra varje standardförpackning mer unik för varje 
enskild produkt, men medför en extra utgift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Figur 34. Bilder på förpackningar som används till elektronikprodukter idag 

 

 

 

 



34 
 

7.2 Förslag på layout till ytterförpackning  

Figur 35 visar några layoutförslag som framställdes. Under framställningen 
av de olika layouterna tillämpades Fexeus (2009) teori att använda mycket av 
färgen vit för att få ett så professionellt utseende som möjligt. 

Layouten högst upp till vänster är den som används på vissa förpackningar 
idag fast nu med rätt logotyp. Tyvärr fanns det inte tid för ett val av layout 
under projektet men förslagen finns tillgängliga för företaget för vidareut-
veckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Förslag till layout 
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8 Resultat 

Resultatet av projektet blev en flexibel kartonginredning i två delar som kan 
anpassas till de åtta utvalda produkterna. Lösningen kan även eventuellt an-
passas även till framtida produkter. Den flexibla innerförpackningen kan 
användas i de bägge standardlådorna som har storleksförhållandet 1:2.  

Inredets två delar utgörs av en produktpresentationsdel och en tillbehörsdel 
(fig. 37). Produktpresentationsdelen består av en konstruktion med nedvik-
bara flikar som gör det möjligt att kila fast produkterna, oberoende av storlek 
och förhållande. Genom att vika ner flikarna på konstruktionen trycks pro-
dukten fast och kan på så vis transporteras säkert (fig. 36). Lösningen ger ett 
intryck av att förpackningen är särskilt avsedd för den aktuella produkten 
och Abilias logotyp pryder ovansidan. 

Den andra delen av lösningen består av en tillbehörslåda som kan regleras 
både i höjdled och sidled vilket gör att onödiga rörelser för tillbehören kan 
motverkas. På undersidan av locket finns det färgmarkeringar, vilka indikerar 
tillbehörslådans olika storleksalternativ (ses i fig. 32 och fig. 36). Önskas en 
liten låda viks de vid de blå linjerna, önskas en stor låda viks det vid de gröna 
linjerna och så vidare. Alla linjerna är förvikta och därför enkla att vika ner.  

Botten på tillbehörslådan har två skåror för att en avstyckare ska kunna träs 
på och fixera tillbehören som ett bokstöd. Detta kommer motverka att tillbe-
hören rör sig i sidled (fig. 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Bilderna till vänster visar hur konstruktionen med flikar går till och till höger visas 
hur avstyckaren kan kila fast tillbehören.  
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9 Slutsats 

Målet med projektet var att utveckla en förpackningslösning med inrede, som 
skulle kunna anpassas till åtta av Abilias produkter. Det slutliga konceptet 
uppfyller detta mål, samt att det även kan anpassas till eventuella framtida 
produkter. Lösningen uppfyller kraven från kravspecifikationen och två obe-
roende förpackningskonstruktörer har verifierat att det kan tillverkas och 
användas. Det är svårt att sätta ett exakt belopp på vad lösningen kommer att 
kosta i produktion då priset baseras dels på antal tillverkade enheter samt om 
företaget är kund sedan tidigare. I och med valet av billiga material kommer 
dock kostnaden vara ännu lägre än vad som var målet i kravspecifikationen.  

Uppdraget inkluderade även att alla förpackningar skulle ha en enhetlig lay-
out, antingen genom att uppdatera den befintliga eller utveckla en ny. Den 
gamla har uppdaterats genom att byta till rätt logotyp samt att nya förslag har 
utvecklats men tyvärr räckte inte projekttiden för att ta ett slutgiltigt val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I och med Abilias val att standardisera sina förpackningar kommer de kunna 
köpa hem större mängder vilket kommer att sänka den totala kostnaden för 
ytterförpackningarna. De två lådorna har förhållandet 1:2 (fig. 20)vilket mi-
nimerar onödigt hålrum vid lager eller tranport och på så vis gör processen 
mer kostnads- och platseffektiv. Personalen som förpackar produkterna slip-
per arbeta med en mängd olika förpackningar utan har nu bara två val, vilket 
förenklar förpackningsprocessen. Inredet till förpackningarna kommer att se 
lika ut för alla förpackningar vilket ytterligare underlättar för packningsper-
sonalen. På lagret kommer alla delar till lösningen kunna staplas, ta mycket 
liten plats och kunna transportera produkten säkert. Lösningsprincipen 
bakom inredet är så pass flexibel att Abilia förhoppningsvis inte behöver 
lägga ner tid eller pengar på att utveckla nya lösningar till framtida produk-
ter. Hela lösningen är gjord i återvinningsbara material och kommer därför ha 
en låg påverkan på miljön, förutsatt att de verkligen återvinns. 

För hjälpmedelscentralerna, som är projektets huvudanvändare, betyder 
lösningen att de kommer att ha lättare att känna igen Abilias förpackningar 
då de har en enhetlig layout. Packningen förenklas tack vare den mer struktu-
rerade insidan.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 37. 3D-illustration över det slutliga konceptet.  
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10 Diskussion 

Uppdraget var att använda sig av en standardlåda och utveckla ett flexibelt 
inrede som skulle kunna anpassas till åtta olika produkter. Det ursprungliga 
uppdraget visade sig fort ha motsägelsefulla krav. Abilia är ett företag som 
utvecklar hjälpmedel, inte förpackningar, vilket kan ha varit huvudanledning-
en till att projektet var lite otydligt till en början. Sådana här tveksamheter 
löstes tillsammans med Abilia under projektets gång. Abilia ville ha en lösning 
på sina problem, men visste inte exakt hur det skulle kunna se ut och vad de 
ville ha vilket gjorde det svårt att definiera mätbara mål i kravspecifikationen. 
Exempelvis att lösningen skulle vara lätt, men hur lätt var oklart.   

I och med att det idag inte finns något riktigt förpackningssystem på Abilia 
och därmed ingen referensprodukt gjorde det svårt att utvärdera de olika 
koncepten. Inställningen till projektet var att det blir bättre vad som än görs, 
vilket såklart är en sits som är väldigt tacksam som produktutvecklare men 
även svårt då det inte finns något att jämföra med.  

Under konceptgenereringen användes en praktisk idégenerering. Metoden 
fungerade väldigt tidseffektivt då idéerna snabbt kunde bli utvärderade. En 
nackdel med detta effektiva sätt kan ha varit just den snabba bedömningen av 
idéer, många idéer blev nerlagda innan vidareutveckling vilket kan ha gjort 
att guldkorn förbisetts. Att ensam arbeta på ett projekt kan också öka risken 
för att missa eller nedvärdera idéerna för snabbt. Experthjälp inom området 
togs in för att skapa en diskussion samt att få vägledning men borde ha invol-
verats mer och tidigare än vad som gjordes. Det skulle ha kunnat göra att ett 
ännu bättre resultat uppnåtts snabbare vilket skulle gett mer tid till att fär-
digställa hela projektet.   

Abilia ville ha en förändring, inte för att användarna eller kunderna klagade, 
utan för att de ville höja kvaliteten inom företaget. Förändringen påverkar 
kunderna i högsta grad men det var inte huvudanledningen. Detta visade sig 
väldigt tydligt när det gjordes intervjuer med Hjälpmedelscentralerna som 
var projektets huvudanvändare. De var inte alls särskilt intresserade av en ny 
lösning. Hade det hållits fler och mer personliga intervjuer, det vill säga öga 
mot öga istället för telefonintervjuer kanske resultatet hade blivit annorlunda 
då de intervjuade hade fått mer tid att tänka över situationen. Arbetsterapeu-
terna är i viss mån även de användare av förpackningarna och skulle eventu-
ellt kommit med användbara kommentarer utifall de blivit intervjuade.  
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Bilaga 1: Ritning  
 
 

 


