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Sammanfattning
Denna rapport presenterar det kombinerade arbetet från två
maskiningenjörsstudenter på kandidatnivå från Högskolan i Halmstad.
Examensarbetet Tårtförpackningar omfattar 15 högskolepoäng och har pågått
under 20 veckor våren 2019. Det arbete som har utförts med detta examensarbete
är en obligatorisk del av utbildningen och syftar till att studenterna ska tillämpa
diverse kunskaper de har erhållet under utbildningen för att tillämpa detta på ett
verkligt projekt.
Examensarbetet är ett resultat av samarbetet mellan två studenter från Högskolan i
Halmstad och förpackningstillverkarna INP i Ljungby. Projektets huvudsyfte är
att utveckla mer användarvänlig tårtförpackning då förpackningar idag har minst
en av följande brister: svår att öppna, svår att stapla förpackningarna på varandra,
brist på stabilitet av botten, pappskivan vilket tårtan står på rör sig över botten
som får tårtan att nudda locket vilket ger avtryck.
Med vår förpackning har vi lyckats att uppfylla alla ovanstående krav. Vi har
utvecklat designen på botten så att: pappskivan inte nuddar locket utan är fixerad
så att tårtan inte ska ge avtryck på locket, en relativt tung tårta kan placeras utan
att botten sviktar för mycket, det är lätt att avlägsna tårtan från botten, det är lätt
att stapla botten på locket utan att den glider runt.
På grund av vår låsning och höga vägg på botten, är det också lätt att avlägsna
locket från botten utan att den tar i tårtan och skadar den.
De olika locken är utformade utifrån vår marknadsundersökning där en typ av
våra lock har en enklare design för att göra tårtan mer synlig. Den andra designen
är mer av det festligare slaget då detta var ett önskemål från slutkonsumenter.

Abstract
This report presents the combined work from two B.Sc. mechanical engineering
students from Halmstad University. The thesis Tårtförpackningar represents 15
ECTS-credits and have been active over a 20-week period during the spring of
2019. The work that has been done with this thesis is an obligatory part of the
education on a bachelor’s degree level.
The purpose of the thesis is for the students to apply their theoretical knowledge
they have gathered during this 3-year period and combine that with the practical
collaboration with a company
This thesis is a result of the collaboration between two students from Halmstad
University and the packaging company INP in Ljungby. The project’s main
purpose is to develop more user-friendly cake packaging since the packages today
has at least one of following issues: hard to open, difficult to stack on each other,
lack of stability on the bottom piece, the cake touches the lid and gets messy.
With our packaging, we have succeeded in fulfilling all the above requirements
and developed cake packages where it can accommodate a relatively heavy cake
that doesn’t make the bottom to sag or touch the side of the lid. The design of the
bottom part makes it easy to remove the cake from the package. It’s also easy to
open the lid without it touching the cake. The various lids are designed based on
our market research where one type of our lids has a simple design to enhance the
cake, and the other type is where the packaging itself is emphasized.
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Ordförklaringar
Brottgräns: Den största töjning ett material kan utsättas för innan sprickbildning
CAD: Computer Aided Design är ett datorverktyg som används för att göra
ritningar i 3D
E-modul: Elasticitetsmodul, är en materialberoende parameter som beskriver
förhållandet mellan mekaniska spänning och deformation
Empirisk undersökning: Den information man samlar in för att analysera
Generativ Shape Design (GSD): En arbetsbänk i Catia V5 där man bygger upp
ytor till modeller i 3D.
Sträckgräns: Maximala spänningen ett material tål utan att deformeras plastiskt.
Släppvinkel: Den vinkel som krävs för att materialet ska kunna avlägsnas från
formen efter att önskad geometri skapats. Mäts i grader.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Detta projekt, som går under kursen Examensarbete i maskinteknik 15hp är
obligatorisk för att få en examen på Maskiningenjörsprogrammet. I kursen ska
studenterna påvisa kunskaperna som erhållits från andra kurser under
studieperioden. Studenterna ska visa förmåga att kunna planera, genomföra och
avrapportera ett större projekt inom ett ämne som rör programmet på ett
ingenjörsmässigt sätt. Resultatet av projektet ska sedan redovisas skriftligt och
muntligt. Projektet kommer att ske i samarbete med uppdragsgivaren INP
förpackningar AB.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att ta fram tårtförpackningar till INP förpackningar
AB, som i dagsläget inte tillverkar några. Dessa ska hålla sig inom ramen av
budget, uppfylla alla krav samt försöka klara av önskemål som finns från både
tillverkare, grossist och slutanvändare. Utöver kraven och önskemålen har
studenterna helt fria händer gällande designen på de nya förpackningarna.
Resultatet ska vara ett nytt användbart koncept av tårtförpackningar.
Förpackningarna ska skilja sig ifrån de tårtförpackningar som existerar idag på
marknaden. Arbetet ska ge svar på de frågeställningar som finns nedan.
Frågeställningar:
F1: På vilket sätt ska våra förpackningar skilja sig ifrån de förpackningar som
finns på marknaden idag?
F2: Vilka kundbehov och önskemål finns det?
1.2.1 Problemdefinition
Det är sällan att konsumenter tänker på vart ifrån själva förpackningen kommer
ifrån och vem som är tillverkaren. Det primära intresset för konsumenten är
innehållet i förpackningen. Men självklart ligger det mycket arbete bakom
förpackningarna och dess syfte så att kunden ska få en bra upplevelse av helheten
när de köper sina varor.
Grossistföretaget KåKå köper idag flera produkter ifrån INP. Förpackningarna de
använder till sina tårtor köper de från andra tillverkare då INP inte tillverkar
tårtförpackningar idag. KåKå önskar därav att INP kan erbjuda tårtförpackningar
som de kan använda sig utav.
Då INP och KåKå vill sticka ut ur mängden med sina tårtförpackningar så ligger
det mycket vikt på unika designer. Det ska vara ett nytänk som lockar kunderna
att köpa just deras förpackningar samtidigt som förpackningarna uppnår kraven
utifrån tekniska aspekter och önskemålen.
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1.3 Avgränsningar
Studenterna ska enbart fokusera på designen och funktionen av själva
tårförpackningen, dvs. utseende på lock och botten. Tillverkningsmetoden är
Termo- och vakuumformning och materialet är R-PET och är redan förbestämt av
INP.

1.4 Om INP förpackningar
INP förpackningar tillverkar standardförpackningar såsom salladsskålar, formar,
skyltställ osv (www.inp.se/, u.d.). De tillverkar även produkter utefter kundens
önskemål. Formverktygen som används tillverkas av INP själva och kunden kan
beställa ett obegränsat antal kvantiteter. Dock måste beställningen vara på minst
5000st. Personalen på INP hjälper kunderna med deras önskemål och krav så att
de får den mest optimala designen till just deras produkter. INP:s största kunder är
inom livsmedelsindustrin och följer därmed noga aktuella standarder. INP är
certifierade för FSSC22000 som är lagstiftningar vilket måste följas när
produkterna ska användas inom livsmedel.
I det stora hela har INP visionen om att vara så miljövänlig som möjligt och
därmed tillverka så många produkter de kan av så naturvänligt material som
möjligt.
De använder sig utav två olika formningstekniker beroende på hur stor produkt
det är: Termoformning och vacuumformning. Ofta används de båda metoderna i
kombination för att optimera tillverkningshastigheten (www.inp.se/, u.d.).

1.5 Intressenter
INP är företaget som tillverkar produkten utifrån deras kunds beställning. I detta
fall är det KåKå som har beställt tårtförpackningar från INP. KåKå i sin tur
erbjuder en rad mängder av livsmedelsprodukter inom bakning, bland annat
tårttillbehör till beställande kunder. Slutanvändaren är slutkonsumenten som
köper tårtan i butiken. Därmed är det flera intressenter som kommer i kontakt med
förpackningen. D.v.s. primärintressenterna är INP och KåKå och
sekundärintressenten är slutkonsumenten.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Material - PET
PET består av Etenglykol och Tereftalsyra och anses inte vara några farliga
kemikalier (Naturskyddsföreningen, u.d.). Därmed är PET vanligt att använda i
tillverkning av dricksflaskor, flaskor till hushållskemikalier och i
livsmedelsförpackningar som ska kunna upphettas på något sätt (i t.ex.
mikrovågsugn eller med kokande vatten). D.v.s. så länge det inte tillsätts några
farliga tillsatsämnen så är PET en ofarlig plast. Det finns dock studier som visar
på att PET-produkter släpper ifrån sig plastkemikalier när de kommer i kontakt
med just livsmedel. Därmed bör man vara försiktig med att värma produkter av
PET (Naturskyddsföreningen, u.d.).

2.2 Termo- och vakuumformning – så går det till
Studenterna kommer att använda sig av R-PET, vilket besitter en A-B-A struktur.
Materialet består alltså av tre skikt, där A står för ny PET och B för 100 %
återvunnet material (R-PET) (Koester, et al., n.d.).
Materialet matas in i maskinen där det värms upp till ca 150 °C för att lättare bli
formbart. Sedan förs materialet över en form vilket har en temperatur på mellan
40–60 °C för att inte skada materialet. Formen innehåller små hål vilket luften
pressas igenom och bilder ett vacuum mellan formverktyget och materialet så att
materialet lätt kan formas över verktyget. Arket placeras sedan i en stans där
oönskat material tas bort och bildar då en färdig produkt (Koester, et al., n.d.).

2.3 Material i kontakt med livsmedel
Materialet kommer att vara i kontakt med livsmedel (Livsmedelsverket, u.d.).
Därför måste materialet vara godkända för detta ändamål och får inte överföra
bakterier till livsmedlet i den mängden så att det påverkar människans hälsa. Inte
heller får livsmedlet förändras på något sätt pga. materialet.
Det finns flera lagstiftningar gällande material som är avsedda att vara i kontakt
med livsmedel. De som kontrollerar och har ansvar över att lagstiftningen följs är
livsmedelsverket, tillverkare, importörer och försäljarna av materialet och
produkterna. Livsmedelsverket godkänner alltså inga material eller produkter som
är avsedda att vara i kontakt med livsmedel (Livsmedelsverket, u.d.).
2.3.1 FSSC22000
Detta är ett certifieringssystem för livsmedelsförpackningar som bildar ett
ramverk för att effektivt säkerställa livsmedelssäkerheten och kvalitetsansvar
(FSSC22000, n.d.). FFSC22000 illustrerar att företaget har ett robust och effektivt
sätt att hantera livsmedelssäkerheten för att möta kraven som följande parter har;
tillsynsmyndigheten, företagskunder och konsument.
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2.3.2 Generell lagstiftning
Det finns en förordning (EG) nr 1935/2004, som är en övergripande lagstiftning
(Livsmedelsverket, u.d.). Den gäller för både tillverkare av material och produkter
samt för livsmedelsföretagare. Materialet får inte överföra ämnen till livsmedel i
den mängden så att människans hälsa påverkas, livsmedlets sammansättning
förändras eller att livsmedlets lukt- och smakegenskaper försämras. Märkning av
produkten eller materialet får inte heller vilseleda konsumenterna. Förordningen
innehåller beskrivning hur märkningen ska ske (Livsmedelsverket, u.d.).
2.3.3 Specifik lagstiftning
Specifik lagstiftning syftar till vissa material och ämnen (Livsmedelsverket, u.d.).
När det handlar om material i plast som är avsedda att komma i kontakt med
livsmedel så är Förordningen (EG) nr 10/2011 är den mest omfattande.
Det finns även specifika förordningar som gäller för återvunnen plast, aktiva och
intelligenta material, keramiska produkter m.m. (Livsmedelsverket, u.d.).

2.4 Märkningar
Symbolerna trycks på botten eller locket så att de tydligt syns.
Retursymbolen (Leijon, 2014) - Retursymbolen (figur 2.4-1) är en
återvinningskod som visar vilket material produkten består av. Den har som
syfte att förenkla återvinningen av materialet. Återvinningskoden för PET är
en etta med pilar runtom och ordet PET under (se bild).

Figur 2.4-1

”Glas/gaffel-symbolen” (Livsmedelsverket, u.d.) - Denna symbol (figur 2.4-2)
sätts på förpackningar som kommer att ha kontakt med livsmedel. Om symbolen
inte kompletteras med någon annan information så kan produkten användas
under alla normala förhållanden gällande kontakt med livsmedel.

2.5 Återvinning av PET

Figur 2.4-2

Det är många aspekter som påverkar återvinningsprocessen och för att det ska
ske på ett högkvalitativt sätt måste olika plasttyper återvinnas separat (Europe,
u.d.). Symbolerna på produkterna ska hjälpa konsumenterna att återvinna avfallet
på korrekt sätt. Följer konsumenterna de lokala riktlinjerna så underlättas
efterföljande hantering i återvinningsprocessen avsevärt. Etiketter ska avlägsnas
före återvinning och förpackningen ska göras ren från matrester.

2.6 Princip- och primärkonstruktion
Princip- och primärkonstruktion är en metod av Fredy Olsson som bygger på att ta
fram olika produktförslag för att effektivisera processen av produktframtagningen
(Olsson, 1995). Metoden består av flera steg för att få fram så många
konceptförslag som möjligt av produkten. Förslagen utvärderas och ställs mot
produktens krav och önskemål där de sämre förslagen sållas bort och övriga går
vidare till ytterligare urvalsprocess tills endast den/dem mest optimala återstår i ett
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slutresultat. Metoden är mycket effektiv då stegen är tillämpande så att man inte
ska behöva gå tillbaka eller börja om från början med projektet (Olsson, 1995).

2.7 Kvalitativ undersökning
Kvalitativ undersökning är en grupp metoder som resulterar i verbala
formuleringar. Data kan bland annat samlas in från intervjuer, fokusgrupper eller
enkäter som sedan analyseras och sammanfattas i ett resultat (Backman, 2010).
Vid analysering av kvalitativa data är det vanligt att man väljer ut enskilda svar
för att sedan jämföra dessa för att få ett betydelsefullt resultat (Nyberg &
Tidström, 2012). Det finns inget krav på ett visst antal informanter till en empirisk
undersökning som behövs. Man väljer det antalet som krävs för att få tillräckligt
med information för att kunna dra meningsfulla och tillförlitliga slutsatser i
resultatet. Väljer man att samla in data med ett frågeformulär där informanterna
måste formulera svaren själva, vilket tar tid, finns det risk att flera inte svarar. Det
går betydligt fortare att svara om frågorna har färdiga alternativ som
informanterna kan kryssa i (Nyberg & Tidström, 2012).

2.8 Liknande undersökning
Ett tidigare liknande arbete är Utvecklingsprojekt av förpackning inom
livsmedelsindustrin där syftet var att ta fram ett förpackningskoncept åt företaget
Falksalt som de kan tillämpa på dagens förpackningar (Hugosson & Hansson,
2009).
Artikeln Impact of Verbal Elements of Packaging of Packaged Milk on Consumer
Buying Behavior beskriver en undersökning på hur människor påverkas av
utseendet på förpackningar när de ska välja produkt (Muhammed & Kamran,
2016).
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3. Metod
3.1 Flödesschema

Projektidé

Problemformulering
och problemdefinition

Tidsplan

Litteratursökning och
produktundersökning

Ta fram konceptförslag i
CAD

Diskutera konceptförslag och
utveckla/ändra

Ta fram bästa lösning
av konceptförslagen

Ta fram prototyp och
utvärdera resultat

Diskutera resultatet
och eventuell
projektutveckling
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Litteratursökning och
produktundersökning

3.2 Tidsplan
Ett Gantt-schema gör att man får en mer tydlig bild över arbetets olika flöden och
aktiviteter (Hallin & Gustavsson Karrbom, 2015). Ett sådant schema underlättar
arbetets genomförande. Det kan innehålla faser, tidslinjer, processer och hur dessa
relaterar sig till varandra. Tidsramen för de olika aktiviteterna visas genom
horisontella staplar i olika färger för att få en tydlig bild över alla arbetsuppgifter
(Hallin & Gustavsson Karrbom, 2015).

3.3 Produktundersökning
Studenterna inledde arbetet med att undersöka de tårtförpackningar som säljs på
marknaden idag. Detta är för ta reda på hur dessa ser ut för att produkten ska få en
unik design. Studenterna kommer också att granska och testa dem för att
utvärdera problem och på så sätt ytterligare kunna förbättra produkten.

3.4 Identifiera kundbehov
För att få en hög kvalitativ kvalitetsutveckling är det viktigt att identifiera
slutkundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2012). Det finns flera olika
tillvägagångssätt för att utföra detta.
Studenterna uppförde ett frågeformulär med frågor gällande de funktioner som
finns på dagens förpackningar, vilket de skickade ut till slutkonsumenter som
kommer i kontakt med engångstårtförpackningar minst 1gång/år, och personer där
studenterna inte visste om de använder engångsförpackningar. Studenterna
använde sig av onlinetjänsten Servaymonkey.se för att göra ett frågeformulär.
Frågorna är inriktade mot funktionen och designen på produkten för att resultatet
ska uppfylla kundbehoven. Då materialval redan är bestämt, finns det inga frågor
gällande detta. Formuläret hade också en öppen fråga där slutkonsumenten själv
fick fylla i med text om de saknade något på dagens tårtförpackningar. Svaren på
frågeformuläret tolkas och delades in i primära och sekundära behov. Behov som
inte går att uppfylla pga. tillverkningsmöjlighet och som fastställs att de inte går
att utveckla, sållas bort. De mest återkommande svaren prioriterades som
önskemål att uppfylla.

3.5 Konceptförslag
Olika konceptförslag ritas upp i CAD och skickas till INP för granskning utifrån
tillverkningslämplighet och önskemål ifrån KåKå. Därefter gör ändringar för att
uppnå alla krav och önskemål.

3.6 Prototypframtagning
Det kommer att göras prototyper av de förslag som INP godkänner för
tillverkning. Dels för att studenterna ska kunna bekräfta att förslagen fungerar i
verkligheten och för att visa upp på UTEXPO.
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4. Resultat
4.1 Marknadsundersökning
Idag finns det flera tillverkande företag av tårtförpackningar. Studenterna fick
tillgång till ett flertal tårtförpackningar av INP från deras konkurrenter (dessa är
alltså inte tillverkade av INP) för att studera. Utöver dessa har det gjorts en
observation ute i livsmedelsbutiker i Halmstad. Där fann man att förpackningarna
i grunden bygger på liknande designer med ribbor i olika storlekar och med en
plan topp på locket. Studenterna upplevde att förpackningarna är skapta endast för
dess syfte – att förvara en tårta. D.v.s. inga avseenden har tagits utifrån vad
kundernas perspektiv och förväntan av förpackningen (läs mer om kundens
förväntan om förpackningen under Framtagning av produktförlag). Det
konstaterades att det finns två olika varianter av bottnar: antingen med låg kant
eller med en hög kant. Det finns även en rad olika mönster på bottnarna som har
syftet att öka hållfastheten. Alla förpackningar har transparent lock med en svart
botten.
Vid närmare studerande av förpackningarna upptäcktes att majoriteten var
svåröppnade. Ligger det en tårta i så finns det en stor risk att den kan skadas då
det krävs mycket kraft för att få upp locket. Det finns även en risk att skära sig på
plasten när man måste ta i lite för att öppna, då kanterna är skarpa och vassa. En
av förpackningarna hade en flik på botten och en på locket som man ska ta tag i
för att öppna. Idén är jättebra men i detta fall upplever vi att flikarna är för små för
att få ett bra grepp.

4.2 Framtagning av konceptförslag
Som nämnts tidigare, upplever studenterna att dagens förpackningar inte har
konstruerats utifrån kundernas önskemål. Därför har de i ett tidigt skede gjort ett
frågeformulär för att ta reda på vad slutkonsumenterna saknar på dagens
förpackningar och vad de förväntar sig av den nya produkten. Frågeformulären
skickades till personer de vet kommer i kontakt med denna sort av
tårtförpackningar och personer med ett okänt användande av tårtförpackningar.
Undersökningen riktades in på personer från tonåren och uppåt. Svaren på
frågeformuläret kommer ligga till grund för det som kommer göra produkten unik.
4.2.1 Utformning
Botten med hög kant
Studenterna kommer att utforma botten med en hög kant (30mm). Detta är ett
krav från INP. En hög kant ger också en högre stabilitet än en plan botten. En
högre kant leder också till att locket kan göras lägre och därmed minska mängden
material som i sin tur håller nere kostnaderna.
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Förstärkning
Ett sätt att förstärka en konstruktion i plast är med ribbor (Bruder, 2008). Dessa
får dock inte ha för stor radie då de kan buckla sig vid belastning. En annan sak
som är viktigt att tänka på är att ha släppningsvinkel på minst 5 grader för att
underlätta utstötning av detaljen ur formverktyget. Ribban kommer att ha störst
belastning längst ned och då kan man med fördel öka radien på ribban eller
förstärka ännu mer.
Plast är känsligt för brottanvisningar vid för små radier i hörnen och då riskera för
höga spänningskoncentrationer. Därmed kräver konstruktionen att hörnradierna är
minst halva storleken av godstjockleken (Bruder, 2008).
Godstjocklek
Ju mer förstärkning man har desto tunnare kan materialet vara. Det man ska tänka
på när man väljer tjockleken är utifrån produktens användningsområde är (Bruder,
2008):
• Klara av viktkraven – d.v.s. vikt från andra förpackningar med tårtor
• Klara kostnadskraven
• Kunna formas och stötas ut ur formverktyget med den tilltänkta
tillverkningsmetoden
• Klara funktionskraven
• Klara hantering och transport

4.3 Resultat av frågeformulär
Svaren ger studenterna en inblick i vad slutkonsumenterna saknar hos dagens
förpackningar gällande design och funktion. Då dessa intressenter är viktiga, är
deras svar av hög prioritering. Hela frågeformuläret tillsammans med svar hittar ni
i Bilaga 1.
Nedan följer en sammanfattning av de mest förekommande svaren och de
aspekter som är möjliga att tillämpa i utformningen.
•
•
•
•
•
•

Att tårtan inte skadas på något sätt – förpackningen ska skydda tårtan
(tårtan ska vara fixerad)
Att förpackningen är stabil, inte öppnar sig under transport och tål yttre
påfrestningar
Enkelt att ta ut tårtan ur förpackningen
Är enkel och smidig att öppna – utan att tillämpa hjälpmedel (sax)
Snygg och festlig design
Staplingsbar
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4.4 Kravspecifikation
Kravspecifikationen bygger på krav och önskemål från INP förpackningar AB och
slutkonsumenterna.
Beteckning
Material
Storlekar (mm)

Tillhörande
Lock, botten
Lock, botten

Greppassning

Lock, botten

Hållfasthet

Lock, botten

Staplingsbara lock
och botten

Lock, botten

Staplingsbara
monterade

Lock, botten

Design
Hög kant på botten
Lätt att
öppna/återförsluta

Lock, botten
Botten
Lock, botten

Konstruktionstekniskt Lock, botten
uppbyggd

Kunna enkelt ta ur
tårtan

Botten

Tårtan ska ligga
stabilt i
förpackningen

Botten

Specifikation
R-PET
Diameter botten – Höjd total

210 – 65, 100, 130
230 – 100, 130
250 – 100, 130
Förslutning mellan lock
och botten ska vara tät
Klara tyngden av flera
olika typer av tårtor
Staplingsbara lock-ilock och botten-i-botten
vid transport med
staplingshöjd på max
5mm
Stapla monterad
förpackning på varandra
utan att de glider av
Ska vara estetisk snygg
30mm hög kant
Enkelt att avlägsna lock
ifrån botten, montera
lock på botten
Delarna ska kunna
tillverkas med aktuella
verktyg – max 5grader
släppvinkel och 1,2mm
baksläpp
Det ska vara enkelt att
kunna avlägsna tårtan
från förpackningen utan
att den förstörs
Det ska finnas en
funktion som gör att
tårtan ligger stilla i
förpackningen
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Krav/önskemål
Krav
Krav

Krav
Krav
Krav

Krav

Önskemål
Krav
Önskemål

Krav

Önskemål

Önskemål

4.5 Omgivning och människa
Produkten kommer att beställas av INP:s kunder. Locket och botten förpackas och
skickas separat.
När produkten används kommer den att vistas i olika miljöer; transport,
bagerier/kök och butik. I dessa omgivningar ska den klara av fukt, stötar och vara
stabila. Vid hantering av produkten ska den klara av tryck, vibrationer, kunna
öppnas och återförslutas. Den ska också vara godkänd av livsmedelsverket för
hantering av matvaror.

4.6 Konceptförslag
Förslag på olika lösningar konstrueras upp i CATIA:s arbetsbänk GSD - General
Shape Design. Studenterna använder sig av parametrar för att styra modellernas
olika diametrar och höjd på locket som sedan designen byggs på.
4.6.1 Låsfunktion
En av uppgifterna var att komma på vilket sätt locket och botten ska förslutas med
varandra. Förslutningen ska vara enkel, det ska vara tätt mellan locket och botten,
förpackningen ska vara svår att öppna i butiken men ska vara enkel att öppna för
slutkonsumenten.
Låsning 1.1 - Locket har utstickande flikar längst ned som ska passa in i spåren på
bottendelen (Figur 4.6.1-1). Efter att locket har placerats i spåren på botten så
vrids locket så att flikarna kommer i spåren under ingjutningarna i botten. Då ska
locket inte kunna lyftas av rakt upp – förpackningen är låst. Ett problem är att det
inte finns något som gör att locket sitter fast i låst läge. Just nu är lösningen på
detta den klisterlapp som sätts på som visar innehållet i tårtan och göra att locket
inte kan vridas åt något håll. Denna lösning känns inte säker utan bör utvecklas
mera. För att tillverka flikarna på locket måste företaget köpa in ett specialverktyg
vilket leder till ökade kostnader. Därmed kommer studenterna inte att gå vidare
med denna lösning.
Låsning 1.2 – Denna är en vidareutveckling av Låsning 1.1 så att den ska kunna
gå att tillverka utan något specialverktyg. Lås-principen är fortfarande densamma
men med mer tillverkningsvänlig konstruktion på locket (Figur 4.6.1-2). Denna
konstruktion kommer kräva mer material vilket är något vi ska försöka hålla nere.

Figur 4.6.1-1

Figur 4.6.1-2
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Låsning 2.1 – Bottens kant går utanför locket och har ingöten som ska låsa fast
locket (Figur 4.6.1-3). Denna låsning innebär att man trycker fast locket på botten.
Genom att bottens kant går utanför locket så behöver locket en flik för att den ska
vara enkel att öppna. Låsningen på denna känns säker och enkel. En nackdel med
denna är att det går åt mycket material till botten. Denna kan också råka öppna sig
om man skulle greppa tag om locket och lyfta upp den.

Figur 4.6.1-3

Låsning version 2.2 – Denna har samma grundlåsning som den ovan men för att
spara på materialet så konstruerade vi om den lite (Figur 4.6.1-4). Här
kombinerades två olika förslutningar på två förpackningar som redan finns. En
helt plan botten som finns på marknaden hade ett spår precis innanför kanten där
lockets kant kunde tryckas in och därmed förslutas (Figur 4.6.1-5). Problemet var
att det var svårt att öppna förpackningen igen då det inte fanns någon flik att
greppa om. Detta ville studenterna försöka lösa genom att studera en förpackning
där locket förslöts utanför kanten på botten. De tänkte då kombinera dessa på
låsningen till tårtförpackningen. Detta sätt att försluta förpackningen är smidig, tar
lite materialåtgång, är enkel att försluta och sedan med hjälp av en flik enkel att
öppna.

Figur 4.6.1-4

Figur 4.6.1-5
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4.6.2 Botten och locket
Studenterna ska göra en botten med tre olika diametrar som ska passa till lockets
tre olika diametrar och tre olika höjder. Alltså ska en botten passa till lockens tre
olika höjder. Förpackningarna ska vara staplingsbara när de är monterade. Botten
ska ha ett spår som ska passa in i lockets spår på ovansidan. Därför måste man
tänka på att när lockets höjd ändras, ska inte diametern på spåret av toppen ändras,
för då passar den inte i botten längre.
Detta är för att vid tillverkning så görs en grundform som ska använda till alla
olika höjderna och en instans som sätts i formen för att ändra höjderna.
Botten ska ha en hög kant på 30mm. Detta är för att öka stabiliteten så att tårtan
ligger stabilt. Det gör också att locket kan göras lägre och därmed behövs mindre
material till locket. Materialet som locket är tillverkat av är tjockare och dyrare,
därför är det mindre kostsamt att använda sig av tunnare material. Ett förstärkande
mönster i botten som ska kraftigt öka hållfastheten upprättas och därmed kan den
tillverkas i ett tunnare material. En av ringarna på botten är anpassade för att passa
i ringen på lockets topp, så att de enkelt ska kunna staplas på varandra och stå
stabilt.
Det är inte bara att göra vilken design som helst, designen måste konstrueras ur ett
tillverkningsperspektiv; alla släppvinklar måste minst ha 5o lutning, hörnradierna
är 0,5-1mm för att materialet inte ska spricka. Samtidigt ska det se festligt ut där
designen ska vara modern och unik. KåKå har som önskemål att designen ska
vara enkel och där ribborna inte ska gå hela vägen ned just pga. det ska vara
tydligt att se tårtan. Detta försämrar dock lockets stabilitet. Därför har det gjorts
en design som har ribbor ned till kanten och två designer där det är förstärkning
högre upp längst med kanterna mellan lockets vägg och topp. Med detta uppfylls
även slutkonsumenternas önskemål om en mer festligare design och ett lock där
man tydligt ser tårtan. Slutresultatet av locken kan ni se i Figur 4.6.2-1. Designen
av botten är inspirerad från honungskakor (Figur 4.6.2-2). Tanken var att något
som finns naturligt i naturen måste ha en hög hållfasthet, därmed fick botten ett
mönster med hexagoner tillsammans med ringar. Att tänka på när mönstret
skapades av botten, var att måtten i Z-led ska vara hälften av måttet mellan
hexagonerna för att det ska gå att tillverka botten utan att det blir för tunt.
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Figur 4.6.2-1

Figur 4.6.2-2

4.7 Kostnadsanalys
INP förpackningar AB har valt att inte dela med sig av kostnader.
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4.8 Slutresultat
INP valde att tillverka ett prov av locket med höjden 100mm (totalt 130mm med
botten) och ett prov av botten med diameter 210mm (Figur 4.8-1). De var mycket
nöjda med resultatet. Det enda som behöver ändras är hörnradien längst ut på
botten. Detta medförde att materialet sträcktes ut för mycket vid tillverkningen
och det blev för tunt just där och detta i sin tur försämrar hållfastheten avsevärt
(Figur 4.8-2).

Figur 4.8-1

Figur 4.8-2

Med en tyngd som motsvarar mer än en tårtas vikt (ca 1kg) i förpackningen
testades låsningen. Genom att hålla i locket och skaka lite på förpackningen så
höll låsningen trots vikten. Detta anses som ett klart godkänt test för en hållbar
låsning. Locket kändes mycket hållbart med dess förstärkningar och utseendet
blev mycket tilltalande. Hexagonmönstret i botten gav en mycket stark hållfasthet
vilket gör att det tunna materialet på 0,3mm fungerar ypperligt (Figur 4.8-3).

Figur 4.8-3
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Den stora fliken som ska underlätta öppningen av förpackningen var mycket enkel
att greppa tag i och man fick upp locket på första försöket utan någon större
ansträngning (Figur 4.8-3). D.v.s. med studenternas lösning var det betydligt
enklare att avlägsnas locket ifrån botten jämfört med de förpackningar som finns
på marknaden idag. Se bilaga 2 för ritningar på locket och botten.
Botten konstruerades med en ring (Figur 4.8-4) som ska passa i ringen på lockets
topp (Figur 4.8-5) för att göra staplingen stabil. Genom att sätta botten på locket
och trycka ned den och samtidigt rubba botten så testades hur stabilt botten satt på
locket. Resultatet var mycket gott då botten satt fast ordentligt i ringen på locket
(Figur 4.8-6).

Figur 4.8-4

Figur 4.8-5

Figur 4.8-6
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Både locken och bottnarna var under 4 mm i staplingshöjd när dessa placerades i
varandra: lock-i-lock och botten-i-botten (Figur 4.8-7 och Figur 4.8-8).

Figur 4.8-8

Figur 4.8-7

Utomstående har fått testat vår förpackning och gett oss feedback på den. Alla
gillade det nya utseendet och var mycket positiva till att förpackningen ska säljas
och i framtiden finnas på marknaden till slutanvändaren. Många var positivt
överraskade över hur enkelt det var att öppna förpackningen, det etiska utseendet
och stödkanten till tårtbrickan. En kommenterade att det inte går att skära tårtan
direkt i förpackningen pga. den höga kanten på botten. Detta är inget som kommer
att göras något åt då den höga kanten är ett krav som INP har. Av svaren från
frågeformuläret som gjordes under arbetet svarade många att de ändå lyfter ut
tårtan ur förpackningen innan de skär upp den vilket kommer eliminera detta
problem.
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Projektet har i stora drag präglats av att ta fram unika designer för lock och botten.
Studenterna har skapat en modell i Catia V5 där olika designer på locken kan tas
fram och styrs av olika parametrar beroende på vilken storlek som söks. Mycket
tid har lagts till att anpassa en botten som klarar av alla krav företaget har ställt
och som samtidigt ser estetiskt tilltalande ut, vilket faktiskt gick smidigt att ta
fram med samråd från företaget.
De har i sitt projekt använt sig av R-PET och har således avgränsat sig från
materialval. Vid lite närmare diskussion med företaget finns möjligheten idag till
att skapa förpackningarna av 100 % komposterbart material, men att kunderna
inte är villiga att betala det ökade priset detta skulle medföra.
Själva låsningen med vridfunktion (Låsning 1.2) är något som skulle kunna
utvecklas vidare för att få en funktionell design vilket också går att tillverka.
Begränsningarna i designen för bland annat låsningen består av att maskinen
vilket används för att stansa ut materialet, enbart kan göra detta i 2D, alltså inte i
Z-led.
Det projektgruppen kom fram till, i samråd med företaget, är tre olika designer på
locken baserat på marknadsundersökningen samt önskemål från företaget; enkel
design där tårtan ska stå i fokus, design där ribbor förstärker designen – lämpar
sig för de större förpackningarna, lyxig förpackning där de har tagit fram en
design i diamantmönster.
Botten har tillverkats efter alla krav från företaget, där hexagonmönstret är
inspirerats från bikupans vaxkaka för att få en snygg design som också, på grund
av geometrin, gör konstruktionen stabilare. Hexagonernas upphöjning gör det
enklare att avlägsna brickan från bottnen då användaren enkelt kan komma under
med sina fingrar. Här finns utrymme att testa om det finns möjlighet till än
smidigare lösning till hur man kan simplifiera avlägsnandet av brickan från
botten.
För att få svar på frågeställningarna skickades ett frågeformulär digitalt till
slutkonsumenten. Svaren från undersökningen hjälpte studenterna att veta vad de
ska göra för att göra produkten unik. Det kom in ca 30st unika svar där många av
svaren liknade varandra. De flest liknande svaren prioriterades som önskemål till
den nya förpackningen. 30st svaranden ansågs var tillräckligt då de flesta svarade
samma och där fler svar hade förmodligen inte gett annorlunda resultat. Det lades
mycket fokus på att få dessa önskemål uppfyllda, vilket de lyckades med.
Förpackningen är konstruerad så att den ska vara enklare att öppna än de
förpackningar som finns på marknaden idag. Det som menas med att den ska vara
enkel att öppna är att det ska lätt gå ett greppa om fliken även med större fingrar,
och samtidigt lyfta av locket utan alltför mycket kraft.
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5.2 Metoddiskussion
Att börja ett projekt med att göra en tidsplan är verkligen en bra start. Då får man
en snabb överblick om vad som ska göras, vilken ordning de ska göras och hur
lång tid varje aktivitet tar. Studenterna har följt schemat ganska bra utan att ha
gjort några större förändringar i arbetsgången. De kollade tidsplanen mellan
jämna mellanrum så att de låg rätt tidsmässigt men också för att se om det är
någon aktivitet som har glömts bort.
Första aktiviteten var att undersöka befintliga förpackningar på marknaden. Detta
för att de skulle veta vad de själva tyckte om förpackningarna och för att kunna
göra ett frågeformulär till slutkunder där fokus lades på vad som kunde göra den
nya produkten unik och mer funktionell. Studenterna tyckte detta var en bra
metod och det tycker de även i efterhand.
Istället för att göra ett digitalt frågeformulär hade de kunnat fråga folk direkt i
butik, men att man skulle få snabbare svar och nå ut till mer personer digitalt. Då
kunde konsumenterna istället i lugn och ro svara på frågorna när tid fanns. Ute i
butik är många stressade och avstår gärna från att besvara frågor.
Arbetsgången efter att de fått fram önskemål och krav skedde smidigt och
rutinerat. De visste precis vad som skulle göra och på så sätt kunde de snabbt
komma igång med att ta fram konceptförslag. Studenterna hade kontakt med INP
under hela projektet för att få feedback och framför allt få veta om förslagen
verkligen gick att tillverka. Pga. kommunikationen med INP visste de att projektet
gick åt rätt håll och inte gick helt fel väg just tillverkningsmässigt, vilket var det
viktigaste. Resultatet ledde till att INP valde att göra en prototyp av en av
designerna med den mest ekonomiska låsfunktionen, Låsning version 2.2 och
designen med en blomma och ribbor på sidorna.

5.3 Människa och omgivning
Design - Studenterna ställde två frågor som handlade om ifall slutkonsumenten
tänker på designen när de köper tårta. Svaren visade att ungefär hälften tänker
medvetet på designen. I artikeln Journal of Contemporary Research In Business,
förklaras att det första konsumenterna ser i livsmedelsbutiken är förpackningar.
En förpackning där tillverkaren använder sig utav färg och form för att nå ut till
konsumenterna påverkar om de kommer att köpa produkten eller inte
(Muhammad & Kamran, 2014). Artikeln visar alltså att vi människor påverkas av
förpackningars utseende när vi ska handla. Vid köp av tårta är det ganska
självklart att tårtans utseende är viktigast men ändå tror vi att förpackningens
utförande påverkar valet av tårta omedvetet, vilket svaren från frågeformuläret
också visade. Ett svar som studenterna fick var “om förpackningen är ful och det
påverkar tårtan så köper jag den inte”.

5.4 Miljöpåverkan och återvinning
Något som inte togs med i listan är svaret ”mer miljövänlig”. Det var många som
svarade att de ville ha en förpackning som var mer miljövänlig.
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Detta är något som inte kan uppfyllas då plast inte är ett miljövänligt material,
dock är det en mycket viktig punkt att ta upp då diskussion om miljöpåverkan är
mycket aktuellt idag.
Det går att diskutera hur mycket som helst om miljöpåverkan, men för att hålla
det kort har studenterna tagit upp lite om vad vi människor kan göra för att minska
på miljöproblemen gällande just plast och sopor.
Vi har nog alla någon gång sett ett inslag på tv, i sociala medier och
nyhetstidningar att mycket av våra sopor hamnar utanför återvinningstationen och
att en stor volym av det tyvärr hamnar i haven. Enligt Miljöjournalisterna flyter
det runt omkring 269 000 ton plast i våra hav och är mycket skadligt för det
marina djurlivet (Miljöjournalisterna, u.d.). I Sveriges konsumenter förklaras det
att mer än ¼ av våra hushållssopor vi slänger varje år består av förpackningar. För
att kunna minska på detta är det viktigt att vi människor får kunskap om vad som
händer i naturen när vi gör så (Sveriges konsumenter, u.å).
INP har idag ett 100% naturligt nedbrytbart material som de kan tillverka sina
förpackningar av. Då det är ett dyrt material, samt att det inte finns någon kund
som är villig att betala för det så fortsätter INP att tillverka i plast. Det handlar
inte om att skapa ett nytt naturligt material, det finns redan, utan att få kunderna
att vilja betala för det.
Den nya förpackningen ska enbart bestå av R-PET, vilket kommer att förenkla
återvinningen. I andra fall där produkten består av flera olika komponenter med
andra material är det viktigt att det ska vara lätt att avlägsna dessa ifrån varandra
när produkten ska kasseras och återvinnas (Bruder, 2008). Andra aspekter att ha i
åtanke är att produkten ska vara ihopsatt med demonterbar sammanfogning
(skruv, snäppen eller presspassning) och utformad för enkel rengöring m.m. Det
som gör PET (termoplaster) enkla att återvinna är de kan smältas om och
användas på nytt i nya produkter, att de kan återskapas kemiskt och därmed
tillföras som råvara i nytt plastmaterial och att de bidrar med högt energivärde när
det förbränns (Bruder, 2008).

5.5 Sociala, etiska och moraliska aspekter
INP förpackningar AB är ett litet företag där personalbehovet anpassas efter
säsong. Under högsäsongen kan antalet personal dubblas då produktionen ökar
pga. mer efterfrågan. Högsäsongen infinner sig främst inför julhelgen. Företaget
satser på hållbar utveckling och lyssnar alltid på kundens önskemål och försöker
att uppnå dessa i så stor utsträckning som möjligt. Personalen innehar en
expertkompetens inom området och delar gärna med sig av sin kunskap och
rådgivning till sina kunder.
Det finns många förpackningsföretag och därmed många konkurrenter. Varje
företag måste hela tiden utvecklas för att deras produkter ska vara unika och ”lite
bättre” än konkurrenternas. INP finns idag endast i Ljungby där dem har både sitt
kontor och tillverkningen. Personalen jobbar tre skift för att hinna med alla
beställningar och därmed går maskinerna i stort sett dygnet runt. I dagsläget kan
det vara aktuellt med att utöka med en till maskin och på sätt öka produktionen
och samtidigt minska på arbetstiden för de anställda. Enkelt kan det tänkas att öka
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personalstyrkan men det hjälper inte om det inte finns tillräckligt med maskiner
som kan producera.

5.6 Ekonomiska aspekter
Projektet har styrts en del efter att materialåtgången ska vara minimal, både vad
gäller geometrin och materialtjockleken. En hög procentuell minskning av
materialet har gjorts i botten så dess geometri och förstärkningar har gjort det
möjligt att gå från 0,36mm tjocklek, som tidigare var sagt, till 0,30mm.
Varje liten besparing gör stor ekonomisk påverkan då det är stora volymer som
tillverkas åt gången.
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6. Sammanfattning av arbetet
Arbetet har varit mycket lärorikt direkt från start. Studenterna har använt
kunskapar de erhållit från diverse kurser under utbildningens gång och tillämpat
detta till sitt arbete. Framför allt har de lärt sig mycket i Catia V5:s arbetsbänk
GSD. De har flera gånger fått gått tillbaka och gjort om för att få en fungerande
3D-modell där de kunde bygga olika designer. Att samarbeta med ett företag som
anser sig vara experter på området har varit lärorikt på många sätt. Företaget har
delat med sig av sina kunskaper och på så sätt har studenterna lärt sig mycket om
deras tillverkningsmetod och allt som man ska tänka på vid konstruktion. Alla
inblandande är mycket nöjda över resultatet.
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Bilagor
Bilaga 1: Frågeformulär

F3: Är designen av förpackningen viktigt för dig när du väljer en tårta eller
bakelse? Motivera gärna ditt svar
Det är mycket viktigt hur det ser ut, jag gillar när det känns som man tagit
i lite extra för att göra förpackningen mer estetiskt tillfredställande, då blir
man ännu mer lockad av vad som är inuti.
2. Nej, det viktigaste är att tårtan mår bra i förpackningen och inte försämras
i smak och kvalite av förpackningen
3. Nej det är tårtan som är intressant
4. Nej
1.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

Det är inget jag direkt tänker på man självklart så skulle jag bli mer lockad
om förpackningen var mer tilltalande
Köper tårta då speöar den roll och inte förpackningen
Inte jätteviktigt men önskar en förpackning där det är lätta att ta ur
bakverket utan att det förstörs
Nej, förpackningen slängs ändå alltid så fort man lägger upp tårtan på ett
fat när man ska servera
Nej, men bra om det går att elda eller återvinna.
Det skulle den vara om jag skulle köpa vilket jag väldigt sällan gör. Bakar
oftast tårta själv.
Nej Mna serverar ju aldrig tårta ur förpackningen, utan lägger upp den på
ett tårtfat istället
Det är såklart bra att det är miljövänligt
Jag vill se tårtan
Nej
Ja, naturligtvis. En färgglad eller fin design fångar ögat mer än en tråkig
förpackning. Sedan kanske inte designen i sig är avgörande föe mig. För
mig är priset och innehållet viktigare
Nej tårtan ska bara smaka bra
Helst köper jag pappförpackning av miljöskäl. Om man ska köpa tårta till
något får designen gärna vara fin
Jag har aldrig tänkt på förpackningens design när jag köper tårta/bakelse
utan väljer efter vad för tårta/bakelse jag villa ha/sugen på
Inte direkt. Själva tårtan är viktigare
Klart att det spelar en viss roll, om förpackningen gör att tårtan ser
oaptitlig ut skulle jag ju tex inte köpa den
Den måste vara så att man ser tydligt hur tårtan eller bakelsen ser ut.
Skydda den från att bli klämd och se till att det är fräscht och tilltalande
En snygg och bra förpackning är ju bättre
Om tårtan ska till ett kalas kan det vara trevligt att förpackningen ser
tilltalande ut
Om det är en plastförpackning då brukar den oftast vara genomskinlig och
då tycker jag inte designen är viktig. Då är det tårtan/bakelsen som är i
fokus.
Den ska vara lätt att öppna.
Den är inte viktigt. De viktigaste är att den fyller sin funktion. Att den inte
är onödig stor till tårtan eller bakelsen.
Jag tycker förpackningen ska vara tilltalande och att man ska kunna se
tårtan så man ser hur den ser ut
Inte vad jag tänker medvetet

F4: Vad tycker du är det viktigaste med en tårtförpackning? Motivera gärna ditt
svar

27

1. Den skall vara praktisk, inte svår att hålla i, man vill ju inte råka tappa
tårtan i backen och förstöra den då man antagligen betalat en del för tårtan.
Gärna så det är lättare att bära på ett eller annat sätt
2. Att tårtans kvalite bibehålls. Så lite material som möjligt i förpackningen,
återvinningsbart och miljövänligt
3. Att den är bra så att tårtan är i gott skick när jag tar ut den
4. Praktisk och billig att tillverka. Jag vill inte betala mer för att få en fancy
förpackning
5. Inte för plottrig design, helst av kartong.
6. Återvinningsbar
7. Den ska vara lätt att öppna utan att skada bekelsen och även att den ska
vara stöttålig
8. Att förpackningen uppfyller sin funktion, vilket jag anser är att skydda
tårtan på bästa möjliga sätt, samt är stabil så den kan stå typ i bilen utan att
den välter direkt.
9. Att jag ser tårtan och det är miljömässigt så bra material som möjligt
10. Vet ej
11. Stabilitet, höjden och storleken. Den ska hålla tårtan på plats och klara att
bli buren och frakttas i tex bagaget på bilen. Klara både extra stora tårtor
och tårtor man byggt exta på höjden
12. Att det är tät och att innehållet håller sig fräsch. Att man kan se vad man
köper
13. Att man ser vad det är man köper
14. Miljövänligt och att den håller tårtan fräsch
15. Se svar på fråga 3
16. Den ser trevlig ut och är miljlvänlig
17. Miljövänlig
18. Att det ska vara plastfri!
19. Att tårtan tar sig hem oskadd.
20. Att den håller tårtan i form, dvs inte mosar den när man håller i den eller
ska frakta hem den
21. Se till att skydda och visa upp tårtan eller bakelsen på bästa sätt
22. Att den håller tårtan skyddad
23. Hållbarheten. Att tårtan står på ett stabilt underlag. Det är allt för ofta som
tårtan kommer fram förstörd på något sätt när man använt
engångsförpackning.
24. Gärna så miljövänlig som möjligt
25. Lätt att öppna.
26. Att den är rätt anpassad till tårtan
27. Att den ser fräsch ut och inte för mycket detaljer
28. Att den är stabil
F5: Vad förväntar du dig av en tårtförpackning? Motivera gärna ditt svar
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1. Att den skall vara hållbar och kännas stabil. Man vill gärna vara säker på
att det inte lätt händer en olycka. Även att den gärna får ha några fina
detaljer
2. Att den är enkel, funktionell, miljövänlig. Kan vara en fördel att den är
staplingsbar. Utseendet är inte viktigt. Det är förstås positivt att man ser
lite av tårtan genom förpackningen om man köper den i ex mataffären. På
bageriet ser man den innan den förpackas och då behövs inget fönster på
förpackningen
3. Återvinningsbar
4. Den skyddar tårtan, tål fukt och är billig
5. Att den ska vara enkel att hantera.
6. Hålla tårtan intak
7. Att den ska hålla och inte gå sönder
8. Att den ska skydda tårtan
9. Inbjudande men viktigast är tårtan.
10. Vet ej
11. Att tårtan ska vara luka fin när man ställer den i tårtförpackningen, som
när man tar ut den efter några timmar
12. Samma svar s.o
13. Att få information om vad produkten är gjord av och att se hur den ser ut.
Beroende på tillfälle kanske också att den ser festlig ut (i så fall inte
genomskinlig)
14. Att den håller tårtan fräsch
15. Köper sällan eller aldrig tårta i förpackning så har inga direkta
förväntningar på en sådan. Men att den inte ska vara för stor eller otymplig
att ta med sig kanske.
16. Den ska vara fjord av återvunnet material och absolut inte i plast
17. Att jag kan återvinna den och att det är lätt att få upp tårtan ur
förpackningen
18. Den håller bra kvalité och är miljövänlig helst
19. Om den är helt av plats så förväntar jag mig att den är svår att öppna.
20. Det samma som ovan.
21. Stabilitet.
22. Att den skyddar tårtan och håller den på plats
23. Ett snyggt och skyddande skal till tårtan som håller tårtan hel och fin
24. Lätt och smidig
25. Lätt att öppna
26. Att den fyller sin funktion och inte skadar tårtan.
27. Förpackningen får inte påverka tårtans utformning
28. Att den håller tätt
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F6: Upplever du svårigheter när du ska öppna en tårtförpackning? Motivera gärna
ditt svar
1. Oftast inte. De flesta föepackningar är gjorda för att vara lättöppnade
2. Nej
3. Plast kan vara svårt att få upp
4. Nej
5. Väldigt sällan
6. Köper de inte så kan inte svara riktigt på den
7. Ibland. Många gånger får man ta upp förpackningen med en sax
8. Nej, oftast är det väldigt enkelt och bra instruerat
9. Tror inte det?
10. Vet ej
11. Oftast inte. Men ibland kan det vara trögt att få upp spännena, särskilt im
man har svaga händer
12. Köper inte det.
13. Nej, det brukar gå bra
14. Nej
15. Kan inte minnas att jag tyckt det varit svårt att öppna en sådan.
16. Man vill ju inte riskera att mosa tårtan eller att den går sönder
17. Nej
18. Brist på miljövänliga förpackningar
19. Oja. Varit med om många av plast som är jättesvåra att få upp, vilket är
väldigt irriterande.
20. nej oftast inte.
21. Ibland är den hårt förfluten, krånglig att öppna och plasten är svag och
knölar sig när man ska öppna den, vilket gör att tårtan blir skadad
22. Ja vissa kan vara tröga att få upp
23. Ja, locket fastnar gärna lite väl mycket i botten. Man vill kunna lätt ta av
locket så man inte riskerar tårtan i processen
24. Kan vara lite krångligt
25. Nej
26. Ibland kan flikarna på sidan vara lite besvärliga att låsna på.
27. Vet inte
28. Ja det är svårt att öppna förpackningen utan våld
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F8: Saknar du någon funktion som inte finns i dagens förpackningar? Motivera
gärna ditt svar
1. Att det känns stadigt och man vet att det håller, en del förpackningar känns som dom
kommer falla sönder

2. Nej
3. Att det går att stänga paketet igen om tårtan inte tar slut
4. Nej
5. Bluetooth ^^ #thebigbangtheory Aldrig reflekterat över det
6. Att man kan skära i tårtan utan att förpackningen förstörs
7. Nej det tycker jag inte att jag gör.
8. En botten som är lätt att lyfta ur.
9. Vet ej
10. Inte vad jag kommer på
11. Inte tänkt så långt på just tårtförpackningar
12. Nej
13. Nej
14. Nej inte vad jag tänkt på
15. Då jag inte köpt tårta på ett par år (svårt att köpa vegansk tårta) så vet jag inte
16. Bara att det inte är miljövänligt
17. Inte som jag kan komma på.
18. Vet ej
19. Enklare att öppna. Men ändå bra paketerat
20. Vet ej
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21. Jag vill att tårtan ligger garanterat still i förpackningen så man slipper oroa sig om tårtan
kommer vara hel när man kommer fram

22. Vet ej
23. De kan inte komma på något nu
24. Vet ej
25. Nej
F9: Har du några egna tankar och idéer relaterat till tårtförpackningar? Berätta
gärna
1. Jag älskar överraskningar, så jag skulle tycka det var roligt med något litet som
överraskar

2.
3.
4.
5.

Nej
Viktigt att förpackningen håller sin funktion. Lycka till med ert arbete!
Vill se förpackningar i bättre material än plast! Med samma kvalité
Gärna att förpackningen ger en lite "lyxig" känsla. Inte bara, jaha, du köpte den bara på
en matvaruaffär, och inte hos en konditor

6. Vara miljövänligare och snyggare
7. Det hade vart trevligt om man hade kunna välja bland ett fåtal olika färger på
förpackningen

Bilaga 2: Ritning

32

33

34

35

Madeleine Westman

Alexander Johansson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

