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Förord 

Som examensarbete för CAD-tekniker på Högskolan i Halmstad ska ett projekt genomföras 

och denna rapport är skriven utefter det. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och pågår i 8 

veckor. Under denna period ska olika kunskaper från de två åren påvisas genom olika valda 

moment. Rapporten följer främst två delar ur Fredy Olssons kompendium som först är 

principkonstruktionsdelen som är idé fasen, sedan följer primärkonstruktionen där valt 

produktförslag presenteras och utvecklas till en 3D modell i CATIA V5. Sista delen i detta 

projekt är tillverkningskonstruktionen där ritningar, miljöaspekter och en färdig prototyp 

utskriven i 3D-skrivare presenteras.  

Vill även ge ett speciellt tack till min handledare Sabina Rebeggiani. 
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Sammanfattning  

Detta projekt är en egen idé som tillkommit genom ett problem under två år som student då 

mat ska med till skolan. Problemet var att sallad, sylt och bröd är tillbehör som inte är tänkt 

att ha i mikron vilket medför att flera lådor behövs tas med, samt en påse för besticken. Det är 

här idén om en anpassad matlåda lämpar sig, en matlåda med uttagbara fack, en större för den 

varma maten, ett mindre för sallad, och sedan ett för sås, sylt, bröd eller andra tillbehör. 

Tanken är att separera maten och samtidigt låta användaren bestämma vad som behöver tas 

med i mikron och skulle behovet finnas att använda den som en vanlig matlåda är det bara att 

ta ur alla fack. I denna anpassade matlåda ska det även finnas ett utrymme för att alltid kunna 

ha med sig bestick. Med andra ord ett vardagsproblem med en anpassad lösning. Detta projekt 

resulterade i en prototyp utskriven i en 3D skrivare som visar de funktioner matlådan har, 

vilket är de tre uttagbara facken, locket med sitt utrymme för bestick samt en ventil för 

matångorna som bildas under uppvärmningen. 
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Abstract 

This project started off as an idea which has developed through a problem during two years as 

a student when food is brought to school. The problem was that salad, jam and bread are 

sides/ side accessories which are not to be heated up, and this resulted in the need to bring 

several boxes, as well as a bag for the cutlery. This is where the idea of an adapted lunch box 

is suitable, a box with removable inner boxes, a larger one for the warm food, a smaller for 

the salad and then one for the sauce, jam, bread or other sides. The main thought is to keep the 

food separate as well as letting the user decide what to heat up and would the desire be to use 

the lunch box as a regular one then simply just remove the inner boxes. This adapted lunch 

box shall also have storage that always allows the cutlery to be brought along. With other 

words a common weekly problem with an adapted solution which in this project resulted in a 

3D made prototype. The prototype demonstrates the functions of the lunch box, which is the 

three removable inner boxes, the cover with the storage for the cutlery and the ventilator for 

the steams during the food heating. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Matlådor har funnits sen långt tillbaka och så länge det har funnits arbetare har mat medtagits 

i någon slags förvaringsform. Förvaringen för maten har dock utvecklats med tiden både för 

ett praktiskt och ett trend-syfte. För en tid tillbaka var förvaringen oftast gjord i metall men 

detta ändrades då tekniker uppfann nya sätt att värma upp maten på, så som mikro och ugn. 

Dessa metallmaterial var då inte lika lämpade och sökande efter andra material började. Vissa 

plastmaterial blev snabbt populära och lämpade sig bra både för transport, förvaring och 

uppvärmning. De vanligaste plasterna är dock inte lika hållbara och hygieniska som önskas, 

då är glas ett lämpligare val som är mer reptåligt och mer hygienisk. Nackdelen med glas är 

att de är dyrare och tyngre. 

1.2 Problemformulering 

I dagsläget är det problematiskt att ta med sig vissa maträtter till skolan då de kräver flera 

olika lådor för det som ska vara separat och inte mikras samt en påse för besticken. Många 

matlådor av de som finns på marknaden idag fyller inte dessa funktioner som önskas, en del 

matlådor håller heller inte helt tätt, vissa blir lätt slitna efter disk och många har en opraktisk 

design som gör att lådan blir svårare att transportera samt äta ur. Endast ett fåtal matlådor på 

marknaden har några av dessa saknade funktioner kombinerade och ännu färre med alla 

funktioner.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är ta fram en produkt som uppfyller de önskade funktionerna som i 

huvudsak är att inte behöva ta med sig flera olika lådor för en rätt och en påse för bestick. 

Målet är att ta fram en prototyp som kan demonstrera de krav på funktioner som matlådan ska 

ha, samt material som klarar de resterande kraven och önskemålen. 

1.4 Avgränsningar 

För att detta projekt inte skulle bli för stort har vissa begränsningar gjorts. Tillverkningsdelen 

har inte fått så stort fokus och produkten kommer inte att tillverkas på något företag utan en 

prototyp i form av en 3D utskrift är målet. FEM-analyser och beräkningar har även begränsats 

till mån om tid.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Metodbeskrivning 

Den metod som projektet är utformad efter är Fredy Olssons kompendium [1] där 

”principkonstruktion”, ”primärkonstruktion” och ”tillverkningskonstruktion” presenteras. I 

den första delen beskrivs uppgiften som ska lösas och detta i form av en produktdefinition 

som sedan följs upp av en produktundersökning och därefter görs en kriterieuppställning som 

består av krav och önskemål. Dessa kriterier ställs sedan mot varandra för att ta fram de 

viktigaste prioriteringarna. Framtagning av produktförslag görs därefter som innehåller de 

skisser som utgör grundkoncepten för projektet. Ett eller två förslag väljs sedan ut genom 

matriser och villkor. Metoden fortsätter sedan med nästa del som är primärkonstruktion, där 

materialval, detaljkonstruktion av de olika delarna görs i programvarorna CATIA V5 [3] och 

CES EduPack [2], samt kommer FEM-analys och beräkningar presenteras. I den sista delen 

som är tillverkningskonstruktion och som i detta projekt inte har så stor del kommer 

tillverkning av 3D prototyp, CE-märkning och livscykelanalys tas upp. Till sist kommer 

avslutning där resultaten, utvärdering, diskussion och slutsats presenteras.  

 

2.2 Livsmedelklassade produkter 

Utöver metoden finns det vissa regler angående livsmedelsprodukter som projektet kommer 

att förhålla sig till då detta projekt är en livsmedelsprodukt. De regler som finns på 

livsmedelsverket [4] är att livsmedelsprodukterna ska märkas undertill med en ”glas och 

gaffel”-symbolen eller orden ”till livsmedel”. Samt om produkten ska klara av mikrovågsugn, 

då ska den märkas med det undertill, även för maskindisk och återvinning gäller märkning. 

Återvinning har exempelvis en triangel med en siffra inuti, dessutom finns det övriga regler 

angående livsmedelsprodukter och kontroller som tas upp på livsmedelsverket. Företag som 

tillverkar och säljer livsmedelsprodukter ska följa vissa regler och direktiv samt vara 

certifierade. Ett exempel på detta är att uppfylla REACH-direktiven [5], alla EU-direktiv [6], 

samt anslutna till FTI [7] som har hand om återvinning och även Normpack som ser till att 

material som är i kontakt med livsmedel är säkra. Dessutom vara certifierade enligt ISO 

9001[8] och ISO 14001 [9]. 
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3 Genomförande 

3.1 Förstudie 

De matlådor som finns i dagsläget utgår ifrån en botten och ett lock med en tätning. 

Matlådorna finns i flera olika material som lämpar sig bättre och sämre för olika saker, det 

finns även flera olika storlekar och sorter för vad som passar användningen, så som höga, 

låga, fyrkantiga, rektangulära och runda. Det som är intressant för projektets förstudie är dock 

hur många matlådor det finns med möjligheten att separera maten och som samtidigt låter 

användaren välja vad som ska värmas upp samt som har förvaring för bestick. 

3.2 Produktdefinition 

Sammanfattar produktens användningsområden. 

Produkten 

 

 

Figur 1: Produktdefiniton 

Processen 

Produktens uppgift är att förvara, separera och transportera mat på ett anpassat sätt. Detta 

innebär att brukaren har möjlighet att välja hur maten ska uppdelas i matlådan samt vad som 

ska mikras och inte. Matlådan skall även ha ett utrymmer för medtagande av bestick. 

Omgivningen 

Produkten kan komma att förvaras i både frys, kylskåp och under transport även i väskor, 

påsar samt på andra vis för medtagande till skola/jobb. 

 

        

        

           -
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Människorna 

Matlådan kommer att förtäras ur, värmas i mikro och ugn samt klara maskindisk, den ska 

även gå att frysa. En matlåda som säljs ska därför vara godkänd för dessa saker och märkas 

undertill med den informationen. 

Ekonomin 

Då produkten är tänkt att tillverkas i ett senare skede då tiden till detta projekt är begränsat så 

har matlådan en uppskattad kostnad. Matlådan är tänkt att hålla sig inom en rimlig summa 

som användaren kan tänkas ge, kostnaden för matlådan uppskattas då att hålla sig inom ramen 

på ca 100–150 kr. 

3.3 Produktundersökning  

Patent 

Patentundersökningen för denna produkt är tänkt att komma i ett senare skede och 

projektet är begränsat i mån om tid, samt att fokus ligger på de två första delarna, 

principkonstruktion och primärkonstruktion.  

Marknadsundersökning  

De produkter som finns på marknaden idag och de som har varit mest aktuella att 

iaktta i detta projekt är de som säljs på IKEA [10], ICA-Maxi [11], Rusta [12] samt 

övriga stora varuhus [13], [14]. En undersökning av andra liknande matlådor som 

uppfyller kraven på problemet har gjorts och då var det bara en liknande som fanns, 

dock var denna matlåda inte till försäljning längre. Den matlådan hade, tre uttagbara 

fack och förvaring för bestick. Ytterligare information som rymd, storlek och material 

kunde inte hittas, dock av visuell bedömning var matlådan av någon sorts plast.  

Nedan följer en matris, tabell 1, på sex olika matlådor och deras information för att få 

en jämförelse av vad som finns på marknaden idag.  

Tabell 1 Lista över 6 olika matlådor och dess produktinformation. 

 

3.4 Kriterieuppställning 

Nedan följer de kraven som ställts på produkten.  

K = Krav, Ö = Önskemål, F = Funktion, k = kostnad 

Produkt 

Ska ha 3 uttagbara fack    K1 F-1 
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Ska vara tät mot läckage    K2 F-2 

Materialet ska kunna vara genomskinligt  K3 F-3 

Ska ha utrymme för bestickförvaring    K4 F-4 

Ska rymma minst 0,7 l    K5 F-5 

Ska vara staplingsbar    Ö1 F-6 

Omgivning 

Tål frys     K6 F-7 

Tål ugn     K7 F-8 

Tål mikrovågsugn    K8 F-9 

Tål maskindisk    K9 F-10 

Ska vara miljövänlig    Ö2 k-1 

Människa 

Ska vara hygienisk    K10 k-2 

Ekonomi  

Ska vara billig    Ö3 k-3 

Bör vara återvinningsbar    Ö4 k-4 

3.5 POME-matris 

Figur 2 nedan presenterar POME-matrisen för produkten. 

  

Figur 2 POME-matris för matlådan; N/A (not available) innebär att värdena inte är nödvändiga för denna produkt. 
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3.6 Jämförelse av kriterier 

Nedan följer tre matriser för att ta fram det bästa förslaget, genom att först sätta kraven mot 

varandra i ena (figur 3) och önskemålen i andra (figur 4) och sedan följer en 

förslagsuteslutningsmatris (figur 5). När raden är viktigare än kolumnen blir värdet (2). När 

kolumnen är viktigare än raden blir värdet (0). När raden och kolumnen är lika viktiga blir 

värdet (1). Summa lodrätt blir sedan negativ och adderas in i vågräta raden tillsammans med 

korrektionsfaktorn som Pi. Viktfaktorn som är skapad från Pi av ΣPi läggs sedan in i 

förslagsuteslutningsmatrisen. 

 

Figur 3 Matris för viktning av kraven.   

 

Figur 4 Matris för viktning av önskemålen. 

Ur den första matrisen blir K8 det viktigaste kravet följt av K3 och K10 och ur andra matrisen 

är det Ö4. Matrisen nedan är förslagsuteslutningsmatrisen där viktfaktorn är ”n” och ”g” 

(troligt utfall). Dessa multipliceras till ”t” för att få fram bästa möjliga resultat. Matrisen 

(figur 5) visar att alla förslagen var jämna men förslag 2 var det som hade flest poäng och 

därför går den vidare.  
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Figur 5 Förslagsuteslutningsmatris. 

3.8 Produktförslag 

För detta projekt gjordes fyra grova produktförslag som visas nedan, där fokus ligger på själva 

botten delen och facken med olika design och storleksutformningar. Locken för de olika 

förslagen har en generell lösning som i grunden är samma och har därför inte tagits med i 

förslagen utan kommer senare i produktutkastet. Med hjälp av matriserna och villkoren togs 

bästa resultatet fram som blir det förslag som projektet går vidare med till 

primärkonstruktionen som är nästa del i denna metod. Det valda förslaget görs då i 

programmet CATIA V5 för att få en tydlig bild av produktutkastet. 

 

Förslag 1 

Förslag ett är en rund matlåda för en mer 

”tallriksupplevelse” och är utformad med 

tre uttagbara fack. 

 

 

Förslag 2 

Förslag två är en avlånglåda och utformad 

med tre uttagbara fack. 

 

 



8 
 

Förslag 3 

Förslag tre är en matlåda med två 

nivåer, den översta delen går att 

plocka av och i den nedersta delen 

är det ett större uttagbart fack för att 

separera maten. I den övre delen är 

det tänk att ha sallad eller andra 

tillbehör man vill behålla kallt 

 

 

Förslag 4 

Förslag fyra är en hög låda som är 

fyrkantigt utformad och har tre 

uttagbara fack. 

 

 

Lock 

Ett av de krav som är fastställda är 

att matlådan ska ha ett utrymme för 

bestick, redan från början var idén 

att besticken skulle ligga i locket. De 

förslag som gjordes på locket är då 

att locket ska vara delat på mitten 

och att ena delen går att öppna för att 

lägga ner besticken. Det gjordes då 

två förslag, det första som öppnas i 

långsidan och inåt och det andra som 

öppnas på kortsidan. 

 

Förslag 1                    Förslag 2 

 

 

 

Genom förslagsuteslutningsmatrisen kunde bästa förslag tas fram vilket blev förslag 2 och det 

lock som ansågs mest praktiskt blev förslag 2, se figur 6.  

 

  

Figur 6 Skisser på de vinnande förslagen; botten och lock uppifrån sett.  
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4 Vald produkt 

4.1 Produktutkast 

Nedan följer de valda produktförslaget ritad i CATIA V5, se figur 7–9.  

 

 
Figur 7 Botten med de tre uttagbara facken 

 

 

Figur 8 Tätning med yttre och inre lock samt ventillock 

 

 

Figur 9 Hela lådan med alla komponenter 
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4.2 Färdiga och unika enheter 

I tabell 2 nedan visas de komponenter som matlådan kommer att bestå av och vilka delar som är 

utformad efter en standard och vilka som är unikt gjorda och som då ska tillverkas. Tabellen visar 

även om delarna är specialbehandlade eller om de är rutinbehandlade.  

Tabell 2 Lista över enheter och behandling. 

 

4.3 Materialval 

Materialet för produkten i detta projekt har många viktiga parametrar att ta hänsyn till och 

därför har marknadsundersökningen som nämns tidigare i rapporten tagit upp de material som 

de allra vanligaste matlådorna har som säljs på de stora varuhusen. Det allra vanligaste 

materialet på själva matlådan är polypropenplast och sedan är tätningen som sitter ihop med 

locket vanligen silikongummi. Glas är ett annat material som blir allt vanligare och som även 

de finns med i marknadsundersökningen på de vanligaste matlådorna. Glas är dock ett 

material som blivit uteslutet för detta projekt eftersom produkten skulle bli dyrare och väga 

mycket mer. Ett annat material som varit med i åtanke för detta projekt är SAN-plast, det är 

ett mycket tåligare material som har mycket bra genomskinlighet men som inte klarar av att 

mikras och därför utesluts.  

Materialprogrammet CES EduPack har varit en grund för att ta fram fler tänkbara material för 

produkten, med hjälp av att lägga in vissa krav i programmet som materialet ska klara av. 

Dessa krav var då vilken tillverkningsprocess det ska vara för produkten, maximal service 

temperatur och att vara återvinningsbart. Detta gjorde då att fem olika material kvarstod. 

Tabell 3 som visas nedan har gjorts för att jämföra de olika materialen som varit aktuella för 

detta projekt. 

Tabell 3 med 6 olika material och egenskaper. 

 
Ur tabellen är det två material som är mer lämpade för produkten, dessa material är 

polypropenplast och polyeten. Materialen följer de kriterier som är fastställda tidigare i 

rapporten, de är genomskinliga, lämpade att förtära ur och de är de billigare alternativen. Det 
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som avgjorde valet mellan dessa två material var att polypropenplast är det vanligaste 

materialet till matlådor och är godkänt för maskindisk, mikrovågsugn samt förtära ur. 

4.4 Botten, lock och fack 

Materialet för dessa tre delar kommer att vara polypropenplast då det lämpar sig bra och på 

grund av ovanstående materialval. 

4.5 Tätning 

Tätningen är det materialval som inte har varit i lika stort fokus utan kommer vara i materialet 

silikongummi som är ett vanligt tätningsmaterial för matlådor och även lämpligt för detta 

projekt. Den marknadsundersökningen som gjordes tidigare i rapporten påvisar även detta. 
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5 Detaljkonstruktion av unika delar 

5.1 Botten 

Botten är den del i denna produkt som utgör hela 

grunden för matlådan. Den är utformad på så vis 

att den ska klara den rymd som fastställdes 

tidigare i kriterieuppställningen. I innerkanterna 

på botten har den ”stabilitetspinnar” för att 

stabilisera de uttagbara facken. Se figur 10 som 

visas. 

 

Figur 10. Botten. 

 

 

5.2 Lock 

I detta projekt består locket av tre delar, en yttre, 

en inre och en ventil, vilka visas på bilderna 

nedan se figur 11–14. Locket är konstruerat att 

ha ett utrymme för besticken i den yttre delen 

och sedan sätts den inre delen till som då är 

öppningsbart. På den yttre delen sitter även 

ventilhålet och därpå ventillocket som är 

avtagbart. 
 

 
 

 
Figur 11. Lock yttre

 

Figur 12. Lock inre. 

 

 

Figur 13. 

Lock ventil 

 

 

Figur 14. Hela locket. 

 

 

5.3 Tätning  

Tätningen är den komponentsdel som ska hålla 

matlådan tät från läckage, den är därför 

konstruerad på det viset att bottenkomponentens 

övre kant ska passa in i tätningen när locket sätts 

på. Eftersom tätningen är yttersta delen på 

matlådan och sitter ihop med locket så är det den 

delen som matlådan öppnas med, tätningen har 

då två kanter som sticker ut lite mer än de andra 

för att ge ett bättre grepp när locket ska av. 

 

Figur 15. Tätning. 
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5.4 Fack 

I matlådans bottenkomponent tillkommer tre 

uttagbara fack för att separera maten. Dessa fack 

är konstruerade att passa ihop med 

bottenkomponents design samt ”stabilitetpinnar” 

med sina egna ”pinnar” som visas på bilden 

jämte. På detta viset håller sig facken 

stabiliserade i matlådan. 

Figur 16. Fack. 

 

 

5.5 FEM-analys yttre locket 

En FEM-analys har gjorts för att se hur stort tryck locket klarar av innan den går av när den 

blir belastad. Eftersom locket består av två delar är analysen gjord på delarna för sig. Det 

material som analyserna förhåller sig till är då polypropenplast och klarar upp till ca 35 MPa. 

 

 
Figur 17. FEM-analys yttre lock. 

 

 
 

 
Figur 18. FEM-analys yttre lock. 

 
 

 

 

 

 

 



14 
 

5.6 FEM-analys inre locket 

Av denna analys klarar det inre locket ett tryck upp till ca 2,4 kg innan ”pinnen” som håller 

fast locket går av som visas på bilden nedan. Detta är dock räknat med att trycket eller så 

kallat lasten bara hamnar på den inre delen vilket inte är troligt då delarna kommer sitta ihop 

och lasten fördelas utöver båda delarna. Det tryck som blir kommer då inte vara lika stort 

därför görs ingen förstärkning av det inre locket. 

 
Figur 19. FEM-analys inre lock. 

 

 
Figur 20. FEM-analys inre lock. 

 
 

 

5.7 CE-märkning 

CE-märkning är inte något som varit aktuellt för denna produkt. 

5.8 Livscykelanalys  

Denna produkt är baserad på krav och önskemål där ett av dem var att produkten skulle vara 

miljövänlig samt återvinningsbar när den nått sin livscykel och därför har detta varit med i 

åtanke gällande materialval. Produkten består av två olika material, propenplast och 

silikongummi, båda är återvinningsbara när de nått sin livscykel. 

5.9 Tillverkning 

Den tillverkning som blev av produkten är en 3D-utskriven prototyp i fullskala för att 

demonstrera de funktioner som matlådan har, samt hur de olika komponenterna som 

produkten består av sitter ihop. Om produkten skulle tillverkas för försäljning skulle 

detaljerna vara formsprutade och i rätt material, då skulle produkten också vara mer stabil och 

hållfastare än den prototyp som gjorts. 
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6 Presentation av utfört arbete 

6.1 Resultat  

Resultatet av detta projekt blev en prototyp från 3D skrivare som demonstrerar de 

huvudfunktioner som denna anpassade matlåda erhåller, samt några av de krav som 

fastställdes i den första delen av denna rapport. Dessa funktioner är då, tre uttagbara fack, en 

tätning mot läckage och ett lock som har utrymme för bestick. En analys på lockets yttre och 

inre del har även gett resultatet att det yttre locket klarade det uppskattade trycket på 20kg. 

Det inre locket kommer klara ett tryck på 2,4kg dock är det om trycket endast är på det inre 

locket, vilket inte ansågs troligt. En beräkning på matlådans volym visade att den kommer 

rymma ca 1 liter. Undersökningar och tabeller som gjorts resulterade också i att matlådan 

kommer klara de krav som är fastställda. Många av kraven kräver ett bra materialval och då 

blev resultatet att matlådans botten, fack och lock ska vara i polypropenplast och tätningen i 

silikongummi. En förenklad livscykelanalys visar också att när materialen nått sin livscykel så 

är de återvinningsbara. 

6.2 Utvärdering  

I detta projekt uppnåddes ett önskat resultat i form av en prototyp som erhåller de 

funktionskrav som fastställdes, även beräkningar, tabeller och analyser har utförts för ett 

lyckat resultat. Detta var dock inte utan problem, det krävdes många ritningsjusteringar och 

försök innan det blev en lyckad prototyp som kunde demonstrera de olika funktionerna. Ett 

resultat kan alltid bli bättre och i detta projekt kunde matlådan förbättrats om mer tid funnits. 

Knäppfästet för locket hade kunnat bytas ut till något bättre som även tog mindre plats och 

gjorde det inre locket mer hållfast samt en förstärkning på tappen eller annan lösning. I 

projektet kunde även fler analyser och beräkningar gjorts för ett bättre resultat, samt bredare 

undersökningar gällande materialval och fästen för att få en starkare konstruktion. Andra 

tester så som hur matlådan klarar maskindisk kunde genomförts för att se så inget vatten blir 

kvarvarande på olämpliga ställen så som i utrymmet för besticken. Olika plastmaterial kan 

även blandas för att skapa ett mer hållbart material och eftersom tekniken går framåt hela 

tiden är det inte omöjligt att matlådan kan komma att anpassas bra även för de nya materialen 

i framtiden. En annan aspekt är användarmiljön, då olika tester hade kunnat påverka ett bättre 

resultat eller kanske till och med ändra matlådan i vissa avseenden till det bättre. Eftersom 

materialvalet är den del som fått mycket eftertanke då glas blev uteslutet på grund av kostnad 

och vikt, men då detta material är mer hygieniskt än plast samt mer hållbart och slitstarkt i 

längden kanske det inte skulle uteslutas så fort. Ett test där användaren får transportera med 

sig matlådan till jobb eller skola och sedan utvärdera hur pass smidigt det var hade troligen 

gett ett mer rättfärdigt beslut om materialet var lämpligt eller inte. Då matlådan även är 

avsedd att hålla ett antal år så har nyttjaren av denna produkt ett ansvar att använda matlådan 

tills den förbrukats och då är för utsliten. Nyttjaren ansvarar även så att matlådan blir rätt 

sorterad och på så sätt kan återvinnas när den nått sin livscykel. Det återvinns otroliga 

mängder plast ute i världen och en statistik från Sveriges avfallsportal [15] visar att ca 40 

procent (76,391 ton) av plastförpackningar år 2013 samlades in för återvinning, där målet låg 

på 30 procent. Att återvinna är dock inte gratis, även det kostar mycket energi och pengar, 

därför är en tanke att materialet för denna anpassade matlåda även skulle kunna vara i ett 
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nedbrytbart material. Biomaterial blir vanligare och i exempelvis bioplaster utnyttjas bland 

annat olika stärkelser som sockerrör, majs och vete och detta är med fördel till klimatsynpunkt 

då man sparar på jordens resurser. Det hade även varit bra att ha haft kontakt med ett 

tillverkningsföretag för att få feedback på om matlådan är möjlig för tillverkning och vad de 

anser är bra eller vad som skulle kunna förbättras inför tillverkning. För tillverkning hade 

även en utvärdering över priset kunnat göras för att få en mer verklighetstrogen uppfattning 

av vad matlådan kan komma att kosta med avseende på materialkostnad och 

tillverkningskostnad. Kostnaden för denna produkten är uppskattad att kosta mer än de 

vanligaste och simpla matlådorna i plast kostar, dock ger denna anpassade matlåda fler 

funktioner och därför blir även priset dyrare. Eftersom den anpassade matlådan har uttagbara 

fack är därför en tanke att göra det möjligt att köpa dessa fack separat. Samarbete med 

projektpartner hade också hjälp i arbetet då man kan ”bolla” idéer med varandra och på så sätt 

komma fram till andra lösningar som kan generera i ett bättre resultat. Då tiden för detta 

projekt varit begränsande så hade en samarbetspartner kunnat resulterat i dubbelt så mycket 

tid eftersom den givna tiden kan effektivisera arbetet och dela upp det så flera saker blir 

gjorda samtidigt. 

7 Slutsatser 

Projektet började med problemet att för många matlådor behövdes tas med för en och samma 

rätt till skola samt även en påse för besticken. Målet var då att uppfylla de krav som 

fastställdes att matlådan skulle ha vilket påverkade mycket på materialvalet. Samt att en 3D-

utskriven prototyp skulle skrivas ut för att demonstrera matlådans anpassade lösning.  

Resultatet blev en matlåda som uppfyllde dessa kvar samt en 3D-utskriven prototyp som 

demonstrera tre uttagbara fack så att användaren kan separera maten och välja vad som ska 

värmas upp. Prototypen har även ett utrymme i locket för besticken, på locket finns det också 

en ventil för att släppa ut de ångor som bildas av uppvärmningen. 
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Bilaga 1 – Beräkningar 
Approximativ beräkning av volymen: basen x höjden x bredden, enhet i liter.  

2,12 ∗ 0,46 ∗ 1,37 ≈ 1,3  

2,09 ∗ 0,73 ∗ 0,22 ≈ 0,3   

1,3 − 0.3 = 1 
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Bilaga 2 – Ritningar 
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