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Förord  
Rapporten är ett resultat av det examensarbete som skrivs i slutet av 
maskiningenjörsutbildningen på Högskolan i Halmstad. Den omfattar 15 
högskolepoäng och projektet har utförts i samarbete med företaget Kinnareds Well. 

Vi vill tacka vår handledare Peter Syrén, VD på företaget för den snabba feedback 
han gett oss under arbetets gång. Den expertis han kommit med har varit absolut 
nödvändig för att få fram ett koncept som tilltalar den breda massan. Vi vill även 
tacka Johanna Abrahamsson på BIM kemi för den hjälp hon gett oss med att skapa en 
fett-och fuktbarriär till materialet och den snabba leveransen av produktprovet.  

Vår handledare på högskolan, Martin Bergman förtjänar ett stort tack för ständig 
tillgänglighet och guidning genom projektets olika faser. 

Om någon anser sig äga bilder som krediterats till okänd konstnär är de välkomna att 
kontakta författarna så ska detta korrigeras. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet är ett samarbete med Kinnareds Well som tillverkar enkelwell och 
dynor av enkelwell. Arbetet är en undersökande studie angående potentiellt nya 
marknader för företagets produkter. Projektets huvudfokus har varit enkelwells 
miljövänliga egenskaper och dess goda återvinningsbarhet.  

Genom att utnyttja ”Stanford Design Thinking” identifierades flera marknader där 
företagets produkter har potential att ta marknadsandelar och expandera sin 
verksamhet inom. Framförallt såg författarna potential för enkelwell inom 
livsmedelsindustrin, då detta är en industri där engångsförpackningar av plast 
används flitigt. Dessa förpackningar bryts inte ner av naturen och löper därför risk att 
hamna i havet. Om förpackningar av nedbrytbart material istället används minskar 
denna risk. 

För att ge enkelwell flera tilltalande egenskaper inom detta segment samarbetade 
författarna med ett sekundärt företag, BIM kemi, som tillförde en substans som med 
hjälp av stavbestrykning medförde ett mer vatten och fett tåligt enkelwell, godkänd 
för livsmedel. 

Eftersom enkelwell tidigare inte skurits med laserskärare och författarna ansåg att 
detta var den effektivaste förädlingsprocess tillgänglig på Högskolan i Halmstad, 
testades även nya förinställningar för enkelwell fram.  
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Abstract 
This bachelor thesis is a collaboration with Kinnareds Well, a company that 
manufactures single corrugated cardboard and pads of single corrugated cardboard. 
The project is an investigation about whether the company's products have the 
potential to be used in alternative outlets to the once they occur in today. The project 
is based upon the eco-friendly and recyclable properties of the material. 

By using” Stanford design thinking” several potential outlets were identified in which 
the company's products have the potential to be used. The students identified the 
biggest potential in the food industry because of the extensive use of plastic 
disposable packaging. These packages are not decomposable and therefore there’s a 
risk that they will end up in the ocean. However, if the packages are made from a 
biodegenerable material instead this risk decreases. 

To add properties to the material that are desirable in this outlet the authors 
collaborated with a second company, BIM Kemi, who added a substance with bar 
coating to the material to increase the resistance of fat and water. The substance is 
approved to be used in the food industry. 

The authors found laser cutting to be the most suitable method of manufacturing 
available on Halmstad University. There were no pre-setting's available for the 
material, so the authors had to experiment with the machine to get a good result. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrunden till arbetet samt vilket syfte och mål projektet 
har. Det beskrivs även en problemformulering och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 
Till följd av människans inverkan på natur och miljö har behovet att hitta alternativa 
miljövänliga material ökat. 

Wellpapp är ett material som till största del används vid förpackning. Dess styvhet i 
förhållande till materialinsats har resulterat i ett svårslaget förpackningsmaterial. I 
dagsläget återvinns närmare 90 % av all wellpapp i Sverige och blir en värdefull 
råvara hos svenska pappersbruk.  

Med tanke på materialets positiva egenskaper borde det finnas flera applikationer för 
materialet än förpackningar, tyvärr anses materialets utseende vara oattraktivt och det 
tilltalar därför inte den breda massan. Då materialet är obehandlat är det känsligt mot 
väta vilket begränsar dess användningsområde något, men det finns välbeprövade 
förädlingsmetoder som motverkar denna svaghet. 

1.1.1. Företagspresentation 
Mitt i det halländska skogslandskapet ligger Kinnareds Well, ett företag som är byggt 
med genuin småföretagaranda och traditioner sedan tidigt 1950-tal. Kinnareds Well 
är ett familjeföretag som grundades av Rune Johansson med hjälp av fadern Oskar 
Johansson. Runes söner Börje, Lars och Per-Olof har sedan vidareutvecklat företagets 
framgångsrika koncept, som baseras på kvalitet, flexibilitet och kundanpassning. 
Kinnareds Well är idag Sveriges ledande tillverkare av enkelwell i korta serier och 
kundanpassade lösningar.  

Författarna fick kontakt med företagets nuvarande Vd Peter Syrén via Mattias 
Bokinge som är programrektor för maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i 
Halmstad. Peter hade visat intresse för att arbeta med studenter från högskolan i ett 
utvecklingsprojekt kopplat till företagets produkter. Författarna mötte därför upp 
Peter vid fabriken i Kinnared för att diskutera omfattning och innehåll i projektet. Vid 
detta möte fick författarna en god insikt i Peters vision och med hjälp av 
avgränsningar lyckades de tillsammans forma en gemensam bild om hur projektet 
skulle se ut. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att förädla och bearbeta enkelwell 
så att det ska kunna användas i flera applikationer än de görs i dagsläget. Det är 
viktigt att materialet behåller sin miljövänlighet och sitt låga pris efter förädlingen, då 
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detta i kombination med de mekaniska egenskaperna är en av anledningarna till att 
det eftertraktas som material. Målet med projektet är alltså att utöka 
användningsområdet för enkelwell. 

1.2.1. Problemdefinition 
Kinnareds Well tillverkar idag enkelwell och dynor av enkelwell i sin fabrik i 
Kinnared. Grundmaterialet finns i olika tjocklekar och utseenden och köps in på rulle 
från nordiska skogsbruk. På fabriken i Kinnared spolas två rullar med material in i en 
maskin. En av rullarnas material veckas och det andra förblir slätt, efter detta åker 
materialet in i ett rum där ett lager lim gjort på majsstärkelse appliceras på 
kontaktytan mellan materialen. Sedan spolas det upp på en ny rulle i andra änden av 
maskinen. Materialet som kommer ut på andra sidan maskinen är enkelwell.  

Kinnareds Well tillverkar enbart emballage på beställning och förädlingen av 
materialet som kommer ut i andra änden på maskinen kan därför variera kraftigt. Det 
generella tillverkningssättet av enkelwells dynor är det samma oberoende av 
beställning. Vid tillverkningen limmas lager av enkelwell samman för att bilda en 
”dyna”, denna varierar i storlek och utformning beroende på kundens beställning.  

Företaget har haft problem att bryta igenom i vissa branscher då enkelwell inte anses 
vara attraktivt nog trots dess tillfredställande egenskaper. Företaget har därför gett 
författarna uppdraget att undersöka om det finns potentiellt nya branscher där 
företaget skulle kunna bryta igenom. Författarna har fått fria händer gällande 
konceptidén men förtaget önskar vara involverade i konceptvalet. 

1.3. Avgränsningar 
Projektet kommer inte involvera nya tillverkningstekniker av enkelwell. Eventuellt 
material som kan komma användas vid prototypframtagning är begränsat till 
Kinnareds Wells sortiment.  

1.4 Individuella ansvarsområden 
Projektets olika delar kommer att beröra båda dess författare och eventuella 
individuella arbeten kommer fördelas lika mellan de två. Detta innebär att båda parter 
kommer granska samtliga moment av projektet. 
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel redovisas relevant litteratur och teorier relaterade till projektet.  

2.1. Wellpapp 
Wellpapp är ett styvt, starkt och lättviktigt material bestående av tre lager brunt 
kraftpapper. Det mittersta lagret är veckat och bildar luftkanaler mellan de andra 
lagren. Dessa luftkanaler medför att materialet både kan hålla värme, dämpa stötar 
och minska vibrationer (Guo et al. 2010). Materialet kan påträffas i många olika 
former och storlekar såsom i skivor, rullar och dynor av flera hoplimmade 
wellpappskivor (Madehow, 2007). 

Närmare 90 procent av all wellpapp som används i Sverige går till återvinning som 
sedan används som en råvara av pappersbruk. Detta i kombination med att många 
tillverkare använder sig utav lim baserat på majsstärkelse medför att wellpapp är ett 
miljövänligt material i jämförelse med andra förpackningsmaterial (Produktblad 
Kinnareds Well 2018). Det har emellertid visat sig att Wellpapp som består av 
återvunnet material har en lägre styrka och står emot fukt sämre än Wellpapp utan 
återvunnet material (Navaranjan et al. 2013). 

2.2. Tillverkning 
Enkelwell tillverkas genom att två rullar med slät papp spolas in en maskin. Den ena 
rullens papp förs genom ett kugghjulsliknande verktyg som veckar pappen och ger 
den ett vågigt mönster. Den andra rullens papp förs över verktyget och förblir slät. 
Den veckade pappen förs sedan vidare till en maskin som applicerar lim på topparna 
av den nu vågiga pappen. Då limmet applicerats förs den släta och veckade pappen 
samman för att bilda enkelwell (Madehow, 2007). 

Enkelwellen kan sedan förädlas ytterligare med hjälp av olika processer. Vanligtvis 
limmas flera lager samman för att skapa ett styvt och lätt material som sedan sågas ut 
till önskad form. Om flera lager enkelwell limmas på varandra kallas det för en 
enkelwells dyna (Kinnareds Well, 2016).  

2.3. Ytbehandling 
Det finns nedbrytnings och -återvinningsbara lösningar som går att använda vid 
ytbehandlingar av wellpapp för att öka motståndskraften för vattenånga, samtidigt 
som materialet behåller sina miljövänliga kvaliteter. Kompositionen består ofta av 
bivax eller någon form av polymer. Paraffin har även använts men då det har en 
tendens av att spricka då pappen böjs fungerar det bara i ett fåtal applikationer. Vax 
och fettsyror har även använts med goda resultat då de skapar en både hydrofobisk 
och flexibel yta. För att en komposition ska fungera som ytbehandling krävs det att 
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den har en god vidhäftningsförmåga mot wellpappen. Bäst motstånd mot vattenånga 
har man lyckats få med hjälp av en blandning av majs proteinet zein, biwax och 
polyvinyl butyral som ger ett motstånd på uppemot 95 % i jämförelse med obehandlat 
material (Han et al. 2010). Om en ytbehandling utförs förbättras finheten på ytan, 
men är huvudsyftet att förfina ytan används ofta en latexbaserad lösning (Sababi et al. 
2012). 

2.3.1. BIM BA 8888 
BIM BA 8888 är en polymerdispersion som innehåller vax. Substansen bildar en 
flexibel film som är motståndig mot fukt och fett. Denna går även att värmeförsegla 
genom att två sidor limmas ihop. BIM BA 8888 kommer inte från förnyelsebar kemi, 
men har en grönare profil än till exempel PE. Materialet är delvis nedbrytbart och 
uppslagsbart vid fiberåtervinning (Bilaga 1). 

2.4. Lim baserat på stärkelser 
Stärkelser är naturliga polymerer som består av kemiskt bundna glukosenheter för att 
bilda ett icke-reducerande polyhydroxi material. Som resultat av de många 
hydroxylgrupper har stärkelser en hög affinitet för polära ämnen såsom vatten eller 
cellulosa. Tillämpningen av limbaserade stärkelser har accelererat som följd av den 
ökade användningen av amylosstärkelser i wellpappindustrin. Den ständigt ökade 
efterfrågan av återvinningsbara material har medfört det önskvärt att använda 
stärkelser, eftersom amylaser kan degradera stärkelsen med praktiskt taget ingen 
effekt på den vidhäftande matrisen (Kruger & Lacourse. 1990). 

 

2.4.1. Lim baserat på majsstärkelse 
I USA produceras till största del den stärkelse som används för lim av majs. Vid 
tillverkning används fyra olika typer majs som varierar beroende på respektives 
innehåll av amylos. Vanlig majsstärkelse är uppbyggt av två huvudämnen som kan 
separeras genom utfällning med hjälp av butanol under lämpliga betingelser. Kvar 
blir amylos som utgör ett starkt och vattenbeständigt material efter lösningen 
avdunstat (Kruger & Lacourse. 1990). Det har även visat sig att majsbaserat lim har 
bättre flexibla egenskaper än andra stärkelsebaserade lim, vilket i många fall är 
önskvärt då man arbetar med Wellpapp (Liu, Jia & He. 2012). 

2.5. Pappersmassa 

2.5.1. Kemisk massa 
Kemisk massa ger ett starkt papper som används till emballage, skriv- och 
tryckpapper samt mjukpapper. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då 
goda egenskaper för tryck. Vedslaget påverkar papperets egenskaper. Barrved är 
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långfibrig vilket ger ett starkt papper. Lövved har kortare fibrer och ger papperet goda 
tryckegenskaper. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa 
(Skogsindustrierna, 2017). 

2.5.2. Mekanisk massa 
Mekanisk massa ger ett relativt svagt papper som gulnar och avtar i styrka vid 
påverkan av ljus. De ger ett högt vedutbyte men är energikrävande. Massan används 
till tidningspapper, journalpapper, kartong och mjukpapper. Exempel på mekaniska 
massor är termomekanisk, kemitermomekanisk, slip och halvkemisk massa 
(Skogsindustrierna, 2017). 

2.5.3. Returfiber 
Returfiber består av insamlat papper av olika kvaliteter som sorteras och befrias från 
oönskade material. För viss användning krävs avsvärjning, det vill säga tryckfärgen 
tas bort. Returfibrer används för tillverkning av tidningspapper, mjukpapper och vissa 
typer av kartong (Skogsindustrierna, 2017).  

2.6. Emballage 
Trä är ett av de vanligaste materialen vid tillverkning av emballage och det är trä som 
står till grund för tillverkningen av papper och wellpapp. Wellpappen används oftast 
som emballage då produkter ska transporteras. 

 
Figur 1 diagram över materials popularitet som emballage 2012, Joel Lindqvist. 

Materialets popularitet inom området beror på att det i jämförelse med alternativa 
materialen är relativt billigt och lätta att utvinna. Det är enkelt att återvinna och enligt 
en undersökning återvinns över 75 % av allt pappersbaserat emballage i USA, mycket 
av vilket går direkt tillbaka till emballageindustrin (Twede et al. 2015). 

Papp-och wellpapp 36% Plast 36% Metal 16 % Glas 7% Annat 5%
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2.7. Miljö 
Förutom att miljövänliga förpackningar tilltalar en viss kundkrets så innebär ofta 
utvecklingen av dessa en optimering för minskning av materialåtgången, vilket 
reducerar både utsläpp och ökar vinster för företag (Kotler & Armstrong, 2012:394). 

Då materialet till wellpapp är förnyelsebart och slutprodukten är helt återvinningsbar 
resulterar detta i att pappersbaserade förpackningar är bland den miljövänligaste 
formen av förpackningar. 

När papp produceras används generellt återvunnen fiber, såsom papp som använts i 
butiker, kontor och i hemmet. Men efter att samma fiber återanvänts sju till åtta 
gånger har denna försvagats så pass mycket att ny färsk fiber måste tillföras för att 
återvinningsprocessen ska ha möjlighet att fortgå. Nyfiber är den massa som utvinns 
genom en kemisk process vid avlägsning av lignin från träd. Produktionen av papper 
från återvunna fiber är oftast mer fossilenergi-intensiv än produktion av nyfiber. Men 
produktionen av papper från nyfiber kräver mer behandling av processvattnet. Inom 
pappersindustrin lånas främst vattnet, vilket innebär att efter behandling av 
vattenreningsverk återförs det använda vattnet till dess ursprung. Moderna 
vattenreningsverk kan idag behandla vattnet så pass effektivt att 90 % av det använda 
vattnet går att återföra till dess ursprungliga vattensystem. Pappersindustrin är 
energiintensiv, emellertid mildras kolintensiteten genom den omfattande 
användningen av bioenergi inom sektorn. Vid användning av kraftvärme, där 
biomassa omvandlas till el och värme, är denna vanligen rester från 
skogsbruksverksamhet, avfall från sågverk och rester från trähantering 
(Smurfitkappa, 2018). 

2.8. Brainstorming 
Brainstorm innebär att en mindre grupp personer fritt framför olika idéer för att 
erhålla en lösning till ett problem. Dessa idéer är oftast inte helt genomtänkta och 
framförs muntligen utan att kritiseras. Samtliga idéer antecknas så att de bästa vid ett 
senare tillfälle kan väljas ut (Dschool.Stanford, 2018).  

2.9. Material i kontakt med livsmedel  
Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får inte 
överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors 
hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning och 
försämrar dess smak och lukt. Konsumenterna får inte vilseledas genom det sätt på 
vilket ett material eller en produkt märks, marknadsförs och presenteras 
(Livsmedelsverket, 2018).  
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2.9.1. ISEGA certifikat 
ISEGA är ett testinstitut som utför analyser för att fastställa om produkter är lämpliga 
för kontakt med livsmedel. Analyserna sker för hela tillverkningsprocessen från start 
till slut (Isega, 2018). 

2.10. Produktsemantik 
En del av en produkts funktion är att kommunicera med användaren. Detta kan ske 
genom form, yta och utseende. Att utforma en produkt så att den kommunicerar rätt 
saker med sin tänkta användare är därför avgörande för en produkts framgång 
(Österlin, 2016:116). 

2.11. CATIA v5 Sheetmetal  
I arbetsbänken Sheetmetal utgår konstruktören från en grundprofil som det byggs 
väggar på, med hjälp av bockningar och stansningar får konstruktören fram önskad 
modell. Detta tillåter konstruktören att vika ut modellen då den är färdig vilket visar 
hur modellens profil ser ut utan bockningar. 

2.12. Datainsamling 
Insamlade data kan vara kvantitativ eller kvalitativ. För komplexa problem, särskilt 
sådana som innefattar människor och deras agerande, är en kombination av kvalitativ- 
och kvantitativdata i många fall att föredra (Höst, Ragnell & Runeson. 2011). 

2.12.1. Kvantitativdata  
Kvantitativdata utgörs av sådant som kan räknas eller klassificeras: antal, andel, vikt, 
färg etc. Dessa data bearbetas ofta med statistisk analys.  

2.12.2. Kvalitativdata  
Kvalitativdata utgöras av ord och beskrivningar, och är rik på detaljer och nyanser. 
Dessa data kräver analysmetoder som bygger på sortering och kategorisering.  

2.12.3. Fallstudie 
Fallstudien baseras utifrån intervjuer av olika expert inom området, samt 
dokumentstudier i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och databaser. 
Dokumentationen av fallstudierna presenteras med en kvalitativ analys i form av ord 
och beskrivningar. 
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3. Metod 

3.1 Planering 
För att ge författarna och handledare bästa förutsättningar i arbetet utfördes en 
tidsplanering i det inledande stadiet av projektet. Planeringen gjordes i form av ett 
gantt-schema där förväntade moment, eventuella studiebesök och 
handledningstimmar planerades in.  

3.2. Standford design thinking  
Samtliga steg är direkt tagna ifrån Standford Design thinking (Dschool.Standford, 
2018).  

"Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the 
designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and 
the requirements for business success."  (Tim Brown, president and CEO of IDEO, 
2018) 

 

 
Figur 2 överblick över Standford design thinking 2018, okänd konstnär.  

 

3.2.1. Empathize 
Som en människocentrerad designer krävs en förståelse för de personer som 
produkten är ämnad för. De problem som försöker lösas är sällan ens egna, utan den 
specifika användarens. Empati är grunden till en människocentrerad designprocess. 
För att erhålla empati krävs: 
- Observation. Se användaren och dess beteende i kontext till deras liv.  
- Engagemang. Interagera och intervjua användare genom planerade och korta 
möten. 
- Fördjupning. Upplev vad din användare upplever. 
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Under denna del har författarna valt att utföra en fallstudie för att samla in 
kvalitativdata med hjälp av målgrupp- och marknadsanalys för att stärka bilden om 
användaren och marknaden. 

3.2.2. Define 
Under definitionsdelen behandlas information som under den tidigare delen 
uppkommit till behov och insikter. Målet med denna del är att utveckla en djupare 
förståelse för användare och designområdet, baserat på denna förståelse definieras ett 
hanterbart problem. Denna synvinkel kan därefter användas som en vägledning i 
processen med fokus på de tidigare nämnda insikterna och behoven.  
Under denna del har författarna valt att utföra en behovsinventering för att erhålla 
kvantitativ- och kvalitativdata, där identifierade behov och problem används som 
grund för nästkommande del.  

3.2.3. Ideate 
Under denna del generareas radikala designalternativ. Målet är att utforska ett brett 
område av potentiella lösningar, både av stor kvantitet och mångfald. Författarna har 
valt att för denna fas fokusera på att teckna fram konceptförslag. 

3.2.4. Prototype 
Prototypfasen är den del där idéer övergår från en tanke in i den fysiska världen. 
I ett tidigt stadie av projektet ska prototypen vara grovt och snabbt utformad för att 
möjliggöra enkla ändringar och undersökningar av olika möjligheter.  
Under denna delen kommer kvalitativa och kvantitativa data samlas in för att erhålla 
en djupare förståelse för potentiella prototyper. I slutet av denna fas kommer ett 
konceptval att genomföras för att få fram ett koncept att gå vidare med och utveckla 
ytterligare. 

3.2.5. Test 
Testdelen medför en chans att få feedback på den lösningen som författarna slutligen 
valt. Härefter ges chans för att testa denna och samla in data från användaren.  
Denna del är ett iterativt läge där protypen placeras i kontext till användarens liv.  
Kvalitativ-och kvantitativdata samlas i denna fas in i form av tester där de potentiella 
konceptens egenskaper provas. 
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat som erhållits under projektets gång. Författarna 
upptäckte tidigt att det var nödvändigt att frångå den tänkta metoden då den breda 
ingången gjorde det svårt att utföra arbetet med Empathize-fasen. För att få en 
smalare ingång startades projektet med en inledande Ideate-fas och därefter fortlöpte 
metoden som tänk. 

4.1. Ideate fas 1 

4.1.1. Brainstorming 
Då projektet hade en väldigt bred ingång var det av intresse för författarna att 
avgränsa området ytterligare. För att göra detta anordnades en workshop där en typ av 
styrd brainstorming genomfördes. Under workshopen deltog åtta studenter som 
delades in i två grupper. De blev tilldelade papper och penna och fick i uppdrag att 
komma på så många idéer som möjligt där wellpapp antingen kunde ersätta befintliga 
produkter eller där det kunde bryta ny mark. För att styra workshopen i rätt riktning 
var grupperna tvungna att passa in sina idéer i åtta förutbestämda områden. 
Grupperna hade två minuter på sig att komma på idéer inom varje område. Resultatet 
blev cirka 300 produktförslag. 

4.1.2. Sållning 
För att rensa bort dubbletter och orimliga förslag som uppkom under workshopen 
gjordes en sållning i tre steg. Det första steget gick ut på att författarna enskilt 
betygsatte de olika förslagen med betygen bra, medel och dålig. Dessa 
sammanställdes sedan i ett dokument se bilaga 2. De förlag som författarna hade 
olika uppfattning om argumenterades för och därefter togs ett gemensamt beslut om 
vilket betyg det skulle ha. Alla förslag som fått betyget dåligt sållades bort.  

I det andra steget av sållningen granskades de förslag som fått betyget medel, de 
starkaste förslagen flyttades upp till betyget bra och de svagare sållades bort.  

I det tredje och sista steget granskades huruvida produktförslagen kunde leva upp till 
de befintliga produkternas miljövänlighet, användbarhet, hållbarhet och ekonomi. 
Deras förmåga att förbättra eller försämra de olika egenskaperna betygsattes på en 
skala 1 – 10, där 1 innebar en stark försämring, 5 ett oförändrat resultat och 10 en 
stark förbättring se bilaga 3. De fem förslag som fick bäst betyg presenterades för 
Peter Syrén på Kinnareds Well. Peter kom i sin tur med feedback gällande de olika 
koncepten och efter en diskussion kom samtliga parter fram till att matförvaring var 
det område som hade störst potential. Projektet kommer därför att handla om just 
matförvaringar i wellpapp. 
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4.2. Empathize 

4.2.1. Målgruppsanalys 
Matförvaring i wellpapp riktar sig mot detaljhandeln och livsmedelsindustrin så att 
dessa ska kunna svara på den ökade efterfrågan kring ekologiska och 
återvinningsbara produkter. Produkten ska kommunicera ärlighet, miljövänlighet och 
återvinningsbarhet då det visat sig att konsumenter värderar huruvida förpackningens 
material är miljövänligt och återvinningsbart vid köptillfället. Det har även visat sig 
att tillverkarna tjänar på att använda miljövänliga förpackningar. Utöver att det 
tilltalar en viss kundkrets innebär det ofta en optimering av materialåtgången, vilket 
kan resultera i lägre kostnader och mindre utsläpp (Kotler & Armstrong, 2012:394). 
För att förpackningen ska fungera tillfredsställande måste den skydda innehållet, vara 
lätt, billig att tillverka och tilltala miljömedvetna kunder. 

4.2.2. Marknadsanalys 
Vår nutida konsumtion har en stark påverkan på miljön och det uppskattas hamna 
mellan 5 - 13 miljoner ton skräp i haven varje år, varav 86 % är plastartiklar. Dessa 
plastartiklar har i många fall använts som engångsförpackningar av bland annat 
livsmedelsindustrin (Hsr, 2015). Föroreningen av haven har skapat en het debatt i 
samhället och till följd har efterfrågan på ekologiska produkter och nedbrytbara 
förpackningar ökat. En försäljningsprognos över ekologiska livsmedel i Sverige visar 
att försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat med 23.6 miljarder sedan 2010, en 
ökning med 390 % under åtta år, vilket är ett tydligt svar på den ökade efterfrågan 
(Ekoweb, 2018). Stora livsmedelsföretag som Arla och Garant arbetar aktivt med att 
förbättra förpackningslösningarna av produkterna ur deras ekologiska sortiment 
(Garantskafferiet, 2018) (Arla, 2018).  

4.3. Define 

4.3.1. Behovsanalys 
Genom att använda den tidigare delens kunskaper och insikter tillsammans med krav 
och önskemål från handledare på företaget, började gruppen identifiera behov inom 
de olika kategorierna; produktion, egenskaper, utseende och marknad. Se bilaga 4.  

Då framtida koncept med största sannolikhet kommer användas med livsmedel valde 
författarna att arbeta utifrån de krav och regler som är satta av Livsmedelsverket. 
Förordningen säger att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får 
överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det utgör en risk för människors 
hälsa, medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller medför 
en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper. (Livsmedelsverket, 2018) 
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4.3.2. Metavärdesanalys 
För att lyckas tilltala rätt målgrupp med den tänkta produkten utfördes en 
metavärdesanalys av materialet i syfte av att identifiera intuitionen potentiella kunder 
får vid första anblick. Då det visat sig att intuition i många fall styr de beslut som tas 
vid ett köptillfälle är det viktigt att träffa rätt. Analysen bygger på data insamlat från 
en enkätundersökning som utfördes av författarna. I enkätundersökningen 
presenterades åtta deltagare för ett kollage bestående av olika produkter gjorda i 
wellpapp och deltagarna ombads skriva ner sina tre första tankar kring materialet. 
Resultatet varierade till viss del men majoriteten ansåg att det var ett miljövänligt 
material med många applikationsområden. Se bilaga 5 för enkätundersökning. 

4.3.3. Produktsemantik 
En del av en produkts funktion är att kommunicera med användaren. Den göra detta 
genom bland annat form, ytan och utseendet (Österlin, 2016:116). Då projektet har 
kommit att handla om matförvaring är det viktigt att produkten kommunicerar den 
tänkta informationen på rätt sätt. Detta då förpackningen är det första en potentiell 
kund kommer i kontakt med.  

Då projektet har en miljövänlig inriktning bör grönt eller ofärgat material användas 
eftersom dessa färger kommunicerar att produkten är ekologiskt och miljövänligt 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Det har visat sig att kunder utvärderar en produkts 
kvalitet, miljövänlighet och funktionalitet vid köptillfället genom det intryck 
produkten utstrålar (Venter, 2011:280). 

4.4. Ideate fas 2 
Med define-fasen som grund påbörjade författarna skissning av koncept inom olika 
användningsområden för enkelwell. 

4.4.1. Vätske-och matbehållare.   
Vid framtagning och utformning av följande koncept har författarna valt att dra nytta 
av enkelwells isolerande och styva egenskaper.  

Till skillnad från liknande behållare i vanlig papp nyttjas vågorna i enkelwellen för 
att skapa ett mellanrum av luft mellan användarens hand och behållarens innehåll. 
Detta tillåter användaren att greppa behållaren vid både högre och lägre temperaturer 
än tidigare utan att påverkas. För att ingen vätska ska läcka kommer samtliga koncept 
strykas med BIM BA 8888. Se bilaga 6, 7, 8 för skisser. 

4.4.2. Korg  
Vid framtagning och utformning av följande koncept har författarna valt att dra nytta 
av enkelwells dämpande och styva egenskaper. 
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Korgen är framtagen för att eliminera användandet av plastpåsar vid köp av olika 
livsmedel. För att den ska tillfredsställa kundens och grossistens behov ska den vara 
lätt att transportera både till och inne i butiken, lätt att vika upp, passa i affärens påsar 
och staplingsbar. Koncepten har först skissats fram för att sedan byggas upp med 
hjälp av sheetmetal arbetsbänken i Catia V5. För att korgen ska ta så lite plats som 
möjligt vid transporter kommer den konstrueras på ett sätt som tillåter att den fraktas i 
ett utvikt och platt tillstånd. Den ska sedan på ett snabbt och enkelt sätt gå att vika 
upp väl på plats i affären av antingen personal eller kund. För att lyckas med en sådan 
konstruktion har författarna delvis kommit på egna idéer men även tagit hjälp av 
origami. Se bilaga 9 för skisser. 

Efter samtal med handledare valde författarna att gå vidare med korgen då det fanns 
mer utvecklingspotential gentemot de andra koncepten. 

4.5. Prototype  
Med föregående faser som grund påbörjades arbetet med att ta fram prototyper för 
att se hur idéerna presterar fysiskt. 

4.5.1. Korg 
För att utforska korg koncepten som framkommit under den andra Ideat-fasen i fysisk 
form och få en bättre bild av deras funktioner, laserskrevs prototyperna ut ur 
enkelwell. Materialet fick författarna av Kinnareds Well vid deras första besök i 
fabriken. För att få fram prototyperna av korgen använde sig författarna av den 
laserskärare som finns i FabLab på Högskolan i Halmstad. Användningen av 
laserskäraren i kombination med arbetsbänken Sheetmetal i Catia V5 tillät författarna 
att snabbt gå från ide till prototyp. Författarna tog sammanlagt fram fyra olika 
prototyper på korgen. Dessa skiljer sig i både utseende, uppbyggnad och uppfyller de 
olika kraven olika bra. 

Prototyp 1 

• Tre infästningspunkter 
• Handtag 
• Inget lim 

Prototyp 1 är en låda med handtag som lätt går att paketera i en påse då den har en 
rektangulär form se bilaga 10.  

Prototyp 2 

• Fyra infästningspunkter 
• Inget handtag  
• Kräver lim 
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Prototyp 2 är en låda utan handtag som lätt går att paketera i en påse och stapla på. 
Denna är rektangulär. Se bilaga 11. 

Prototyp 3 

• Tre infästningspunkter 
• Handtag  
• Inget lim 

Prototyp 3 är en utvecklad variant av prototyp 2 där ett handtag har adderats och en 
infästningspunkt eliminerats. I övrigt har den samma egenskaper som prototyp 2. Se 
bilaga 12.  

Prototyp 4 

• Inga infästningspunkter 
• Handtag  
• Kräver lim 

Prototyp 4 är en låda med handtag som har en rektangulär form. Den skiljer sig från 
ovanstående prototyper genom att det går att veckla upp utan att fästa de olika sidorna 
i varandra. Se bilaga 13.  

För att kunna välja en prototyp att gå vidare med och förfina använde sig författarna 
av en konceptvalsmatris. I denna viktades de olika kraven mot varandra och en 
sammanlagd poäng räknades ut som representerade prototypens förmåga att uppfylla 
de krav som ställs se bilaga 14. Då denna matris var utförd hade prototyp 4 bäst 
resultat vilket medförde att författarna kommer vidareutveckla denna.  

4.6. Test 

4.6. Laserskärare (Trotec Speedy 400) 
Av de tillgängliga förädlingsmetoderna för utskärning på Högskola i Halmstad ansåg 
författarna att laserskärare var den snabbaste och effektivaste metoden för materialet 
enkelwell.  

Men då enkelwell normalt inte i utskärs med laser så var det nödvändigt att utföra 
flera tester för att erhålla de bäst lämpade inställningarna. Genom att justera hastighet 
och kraft erhölls en ren utskärningen av enkelwell utan damm, där inga brända kanter 
eller eldslågor uppstod.   

Då det fanns ett behov av vikning för några av prototyperna uppstod önskemålet att 
införa icke genomgående snitt, för att underlätta vikning. För att uppfylla detta 
önskemål gjordes en andra inställning för snitt där hastigheten höjdes så att 
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laserstrålen inte fick tid till att bränna igenom hela enkelwellen, utan endast det 
vågade toppskikt. Se bilaga 15. 

4.7 BIM BA 8888 
För att fastställa att substansen fungerade som utlovat av BIM kemi utfördes 
kvalitetstester mellan vatten, BA 8888 bestruken enkelwell och enkelwell.  

Behållare av enkelwell i form av kuber laserskrevs varav den ena ströks med BA 
8888. De olika delarna fogades samman med en limpistol. Limmet försäkrade även 
att inga läckage skulle ske längs enkelwellens kanter. Dessa behållare fylldes därpå 
upp med 10mm vatten och fick stå i 24 timmar. Se bilaga 16 

Resultatet efter 9 timmar visade att den bestrukna enkelwellen släppt igenom 
betydligt mindre vatten och dess yttreskick utav vågat papp var fortfarande intakt. 
Efter 24 timmar hade vattnet läckt igenom båda behållarna, men något mindre på den 
bestrukna. Båda testobjektens ytterskick var efter denna tid genomblötta. Se bilaga 
17,18. 

Testen medförde även insikten om att enkelwellens bestrukna yta vid kontakt med 
vatten medgav en vitare färg än den tidigare då denna var torr. Detta påverkade 
emellertid inte vattnets färg, smak eller lukt.  
Den icke bestrukna hade efter tiden släppt igenom stora delar utav volymen vatten 
och det vågade ytterskickets styrka hade avtagit något, vilket medförde att dess 
styvhet var försämrad.  

Författarna avgränsade sig till att inte testa BIM BA 8888 på enkelwellens vågade 
sida då substansens bör bestrykas innan denna vågas för bästa resultat, något som 
måste utföras i produktionen hos Kinnareds Well.  

4.8 Förbättring av koncept 
Prototyp 4 fick mest poäng i konceptvalsmatrisen på grund av dess enkla uppvikning 
och få infästningspunkter. Det gick emellertid åt betydligt mer material för att 
tillverka den i jämförelse med de andra koncepten. Därför har en stor del av 
förbättringsarbetet kretsat kring materialoptimering. 

För att öka den isolerande förmågan av korgen lades det till två flikar på locket för att 
stärka förslutningen. Se bilaga 19 för utveckling av konceptet. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metod och resultat som sedan uppföljs av en kritisk 
granskning av arbetet. 

5.1. Resultatdiskussion 
Syftet med projektet var att på Kinnareds Wells begäran undersöka om det fanns 
eventuellt nya marknader för enkelwell att bryta sig in på. I den första Ideate-fasen 
framkom många marknader där materialet skulle kunna användas. Det var därför 
absolut nödvändigt att begränsa arbetet till ett område för att lyckas ta fram en 
konkret prototyp i slutändan. Författarna valde att gå vidare med matförpackningar 
och vätskebehållare efter en diskussion med företagets VD Peter Syrén. De förslag 
som författarna kommit fram till är prototyper och det är upp till företaget att 
vidareutveckla dessa för att göra dem produktionsfärdiga. Kinnareds Well har 
friheten att utnyttja och vidareutveckla samtliga förslag som uppkommit under 
projektets gång. 

Det visade sig under Empathize-och Define-fasen att marknaden är i behov av ett 
komplement för de plastförpackningar som används i livsmedelsindustrin. Här tror 
författarna att enkelwell har en möjlighet att ta för sig av marknadsandelar. Det 
framkom även att kunder som var medvetna om plastens påverkan på miljön 
attraherades av naturliga-och nertonade färger, vilket enkelwellen har redan från 
början. Detta i kombination med att människor uppfattar enkelwell som ett 
miljövänligt material talar för att förpackningar av enkelwell skulle fungera som ett 
bra komplement till plastförpackningar för denna målgrupp. 

Efter Ideate-fasen togs beslutet om att arbeta vidare med korg-konceptet efter samtal 
med handledare. Detta var inte för att mat-och vätskebehållarna saknade substans 
utan snarare för att korgkonceptet hade en mer öppen ingång och var därför lättare att 
vidareutveckla. Detta uppföljdes av arbetet med prototyper. Det visade sig snabbt att 
det tog betydligt längre tid att vika upp en korg som hade flera infästningspunkter och 
låsmekanismer än författarna trott från början. Vilket resulterade i ett arbete mot att 
reducera låsningar och infästningspunkter. Den slutgiltiga prototypen har inga 
infästningspunkter eller låsningar men den kommer att behöva limmas i 
produktionen. I prototyparbetet fungerar laserskärning bra som tillverkningsmetod. 
Om företaget önskar att vidareutveckla prototypen och sätta den i produktion 
rekommenderar författarna att företaget undersöker andra tillverkningsmetoder då 
laserskärning är en relativt långsam metod. 

Ytbehandlingen som användes vid testerna visade sig skapa en barriär med ett visst 
motstånd emot vätska. Författarna hade emellertid förhoppningar om att 
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ytbehandlingen skulle skapa en absolut barriär mot vätska så att denna skulle kunna 
användas för att innesluta vätska i enkelwell. Att barriären inte skapar ett absolut 
motstånd mot vätska kan bero på att författarna inte har de rätta redskapen som krävs 
för att göra en jämn bestrykning av substansen. I testerna har substansen applicerats 
med en pensel och rekommenderad metod är stavpåstrykning. 

5.2. Metoddiskussion 
När projektets mål var satt stod det klart att arbetet till en början skulle ha en väldigt 
bred utgångspunkt. Författarnas åsikt var därav att Stanfords Design Thinkings första 
fas Empathize inte skulle medföra några större insikter, då inget område valts i detta 
skedet av arbetet. En extra Ideate fas infördes därför innan Empathize för att 
identifiera alla potentiella områden för enkelwell. Med hjälp av den första Ideate 
fasen kunde sedan ett slutligt område väljas och metoden kunde fortgå.  

Metoden har passat in bra för projektet då den tillåter en friare och kreativare 
tankegång än dess ”konkurrenter” så som Fredy Olssons principkonstruktion. Något 
som har varit nödvändigt eftersom att anskaffa ett nytt användningsområde för ett 
material eller produkt kräver att man tänker utanför boxen. För övrigt så är de två 
nämnda metoderna snarlika i dess arbetsgång där man går från efterforskning av 
problem och behov till slutligt koncept.  

För att öppna upp för en kreativare arbetsgång har författarna använt sig utav 
planscher och post-it lappar vilket medfört en klarare och mer estetisk bild utav de 
problem och analyser som utförts.  

5.3. Kritisk granskning 
5.3.1 Sociala aspekter 
Att införa nya förpackningsmaterial i livsmedelsindustrin kan komma att kännas 
främmande för konsumenterna och i vissa fall otryggt då konsumenten inte litar på 
det nya materialets egenskaper och utseende. Men det har visat sig under arbetets 
gång att människor uppfattar enkelwell som ett miljövänligt och mångsidigt material, 
med en naturlig färg som tilltalar en miljömedveten kundkrets. Vilket talar för att 
enkelwell skulle kunna vara framgångsrikt inom denna bransch. 

5.3.2 Ekonomiska aspekter 
För att lyckas introducera enkelwell som material i livsmedelsindustrin kommer det 
krävas investeringar. Författarna anser att de viktigaste investeringarna kommer 
innefatta utvecklingen av den befintliga maskinpark som finns i företagets fabrik med 
förslagsvis en stansande maskin som är ämnad åt tillverkningen av konceptet. Det är 
även nödvändigt att investera i vidareutveckling av konceptet då det enbart tagits 
fram en prototyp och enbart ett fåtal tester har gjorts. Då det ej varit författarnas 
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uppgift att undersöka kostnader för potentiella investeringar har detta ej hafts i åtanke 
under arbetets gång och författarna rekommenderar därför att detta tas upp i fortsatt 
arbete.  

5.3.3 Miljöaspekter 
Hela projektet har berikats utav wellpapps goda förutsättningar för återvinning. 
Denna egenskap har legat som grund när materialet vägts mot andra mindre 
miljövänliga material, såsom det ofta nämnda materialet plast i rapporten. Men för att 
utöka wellpapps befintliga egenskaper så krävs det att externa substanser tillsätts. 
Dessa substanser kan medföra att den nya sammansättningen tillsammans med 
enkelwell får en försämrad miljöaspekt, det vill säga att den nya “förbättrade” 
wellpappen tappat de tidigare nämnda goda förutsättningar för återvinning.  

Att utläsa av arbetet så är wellpapp ett miljövänligt material men hur skulle denna 
egenskap påverkas av en massproduktion ut av projektets produktförslag 
“matförpackning”. Produktionen av papper är en energikrävande process och därav 
skulle en massproduktion kräva stora mängder extra energi. Om denna energi är 
genererad från mindre miljövänliga alternativ, såsom kolkraft, skulle då 
miljöinvestering av wellpapps förpackningar vara att föredra gentemot 
plastförpackningar av återvunnen plast. Det kan även var så att produktionen av 
plastförpackningar är mindre energikrävande än produktionen av wellpapp. Den stora 
fördelen för wellpapp i detta scenario är emellertid att dessa förpackningar inte utgör 
samma fara för havets ekosystem och dess arter då den kan brytas ner av naturen. 
Tidigare i rapporten nämns det att mellan 5-13 miljoner ton skräp hamnar i haven 
varje år och en stor del av detta är plastartiklar. Konkurrens för plastförpackningar är 
därav en nödvändighet för att minska människans negativa påverkan på haven.  

5.3.4. Förmågor, kompetenser och fortsatt arbete 
Författarna har lärt sig att arbeta i team emot ett företag och vikten av att inkludera 
samtliga intressenter i planering av projekt. Författarna har även utvecklat förmågan 
att inkludera ett miljötänk i sin arbetsprocess och utvecklat förmågan till kritisk 
granskning.  

I fortsatt arbete bör företaget ha fortsatt kontakt med BIM kemi för att utveckla en 
fuktbarriär som lever upp till företagets krav.  
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6. Slutsats 
• Det existerar en marknad inom matförvaring som Kinnareds Well potentiellt 

kan ta en marknadsandel utav. 
• Enkelwell har stor potential att bryta sig in på ett flertal marknader, detta 

kräver emellertid vidare utforskning inom varje individuell marknad. 
• BIM BA 8888 skapar en välfungerande barriär för lägre volymer vätska och 

fett. Substansen bör inte användas om målet är en absolut barriär över en 
längre tid. 

• Tillsatser av andra material och substanser kan komma utöka enkelwells 
egenskaper men sänka dess goda återvinngsbarhet.  

• Wellpapps utryck och känsla uppfattas av användare som ett miljövänligt, 
ekologiskt och förtroendeingivande material.  

• Att utnyttja laserskärning till enkelwell medför raka snitt utan brända kanter 
och upphov till damm. Tillverkningsprocessen är effektivast för lägre serier. 

• Trots att grundmaterialet är ett miljövänligare alternativ betyder detta inte att 
slutprodukten kommer vara mer miljövänlig, materialåtgången kan till 
exempel vara betydligt högre.
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