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Förord 
Personerna bakom denna rapport heter Johan Gustafsson och Fanny 

Ferdinandsson. Vi är 23 respektive 21 år gamla och har gjort detta projektet 

tillsammans med ett företag i Varberg som heter The Loop Factory AB. Rapporten 

sammanfattar den utveckling som gjorts samt det resultat som uppnåtts under året 

av examensarbetet. Projektet har gått ut på att ta fram en produkt eller innovation 

och göra den klar för marknaden. Tanken var att få chansen till att använda alla 

kunskaper som erhållits under studietiden gällande produktutveckling, samt att 

använda det i ett skarpt projekt som i detta fallet handlar om att ta fram en produkt 

som ska tillämpas på en eller flera marknader. Miljö och hållbar utveckling är något 

som vi båda brinner för och vill fördjupa oss inom. Det är vi tillsammans med andra 

unga drivna som kommer vara med och forma framtidens samhälle. För att vi ska 

kunna leva med en bra standard även då krävs smarta och hållbara lösningar. Detta 

projekt ska inte revolutionera världen ur miljösynpunkt men det vi vill är att detta ska 

vara startskottet för en framtid där vi lever med naturen och inte av den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
I årskurs tre på utvecklingsingenjörsprogrammet görs ett examensarbete under höst- 

och vårterminen. Meningen med projektet är att studenterna ska få använda den 

kunskap och erfarenhet inom produktutveckling och innovation de fått under dess 

studier. Projektet gjordes i samarbete med företaget The Loop Factory AB som 

ligger i Varberg. 

 

Projektet utgick från en process som har tagits fram av företaget The Loop Factory 

AB som kallas Nowa packaging. Nowa Packaging är en nyutvecklad 

förpackningsteknik som innebär en energieffektiv produktion för formpressade 

cellulosabaserade förpackningar. För att få en förståelse för vad som är möjligt att 

göra med processen gjordes ett deltagande på en workshop med masterstudenter 

vid Högskolan i Halmstad. Detta kombinerat med brainstorming startade upp 

tankegångarna för vad projektet hade möjligheter till att leverera. Efter en 

utvärdering av olika branscher samt produkter riktade projektet in sig mot att ersätta 

plastförpackningar inom glassbranschen. I diskussioner med företag på marknaden 

samt undersökningar av dess krav togs en produkt fram. Syftet var att utveckla en 

fungerande prototyp och visa för kunder ett miljövänligt och billigt alternativ att 

ersätta deras nuvarande förpackningar med. Innan projektet startade visste varken 

projektgruppen eller The Loop Factory ifall den valda utmanande geometri skulle 

vara möjlig att producera i processen. Två kritiska moment har varit 

glassförpackningens djup samt hur bra locket skulle sitta på botten. Efter 

utvärderingar av olika förslag, 3D printing, CAD-ritningar och samtal med kunniga 

inom branschen togs en förpackning fram. Resultatet blev över förväntan och The 

Loop Factory har nu fått en produkt att leverera till kund i form av nollserie.  
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Abstract 

 During the third year of the innovation engineering program at Halmstad University 

the students have a project towards product development and innovation. This 

project spans over the course of the whole year and the goal is to use and 

implement everything that they have learned in to one project. This project is made 

in collaboration with a company called The Loop Factory AB and they are located in 

Varberg, Sweden. 

  

The project started with a process that The Loop Factory AB have worked on for a 

couple of years called the Nowa packaging. Nowa packaging is a newly developed 

packaging technique which have an energy efficient production of compression 

molded packages made of cellulose fibers. The project group joined a workshop held 

by for master students in innovation and organisation at Halmstad University and 

The Loop Factory AB to understand what the process were capable of. This 

combined with brainstorming kickstarted the project and different ideas of what kind 

of product to develop popped up. After an evaluation of different branches and 

segments the group decided to make an ice cream package that could compete with 

the plastic packages that are on the market today. Research and discussions with 

people on the market and experts led to the making of a prototype. The purpose of 

this prototype is to show companies in the ice cream business that the process 

works for their products. Before the project started either The Loop Factory AB nor 

the project group knew what the process was capable of doing and there were 

moments of doubt about how the lid would fit. In addition, if the pressing of the quiet 

deep package would work. After an evaluation of different solutions and designs with 

the help of 3D printing, CAD-drawings and discussion a prototype was made. This 

was a real challenge, but the outcome was even better than expected. The Loop 

Factory AB have now something that they can continue working on and try to bring 

to the market. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 
EU´s nya lagar om ett förbud mot engångsartiklar har beslutats. År 2021 är dess 

start och framöver kommer fler produkter att förbjudas(www.svt.se, 2018). Agenda 

2030 har likaså målet att lösa miljökrisen. Det finns således ett behov av att finna 

mer miljövänliga alternativ till plasten för att leva upp till nya ställda krav och mål 

samt för en hållbar framtid. Med detta faktum tillsammans med tillgång av 

Nowa-processen startades projektet för att konkurrera ut plasten. Dagens 

förpackningar har en stor plastanvändning och behovet till att hitta en bättre och 

hållbar lösning behövs göras.  

1.2 Ursprunget 
I oktober månad kom projektgruppen i kontakt med ett företag vid namn The Loop 

Factory AB som är beläget i Varberg. Det söktes ett samarbete inom design och 

produktutveckling för det sista årets examensarbete. The Loop Factory AB hade en 

tillverkningsprocess som de hoppas på att kunna ha som grund för deras framtida 

verksamhet. Efter ett möte i november gjordes en överenskommelse om att ett 

samarbete skulle startas. Initialt blev handledare för projektgruppen Anna Altner som 

även är VD på företaget som sedan lämnade över handledning till Mikael 

Erlandsson.  

1.3 Definitioner 

I denna rapport kommer företaget The Loop Factory benämnas med förkortningen 
TLF.  
 
Släppvinkel är den vinkel som en produkt behöver vid tillverkning för att släppa från 
ett verktyg, Anna Altner (2018). 
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1.4 Problemformulering 

Idag används otroliga stora mängder med engångsartiklar inom många olika 

branscher och många av dessa är inte gjorda av förnybara material. Nya lagförslag 

inom EU som kan komma att träda i kraft 2021 har gjort att marknaden för 

engångsartiklar håller på att förändras och kommer behöva använda andra material 

för sina produkter. (www.svt.se, 2018) 

1.5 Projektmål  
Målet med projektet riktar sig till att i maj månad ha en färdig produkt/prototyp som 

framöver ska lanseras på marknaden. Tillsammans med resultatet ska det lämnas in 

en rapport med följande delar:  

 

● Marknadsanalys 

● Val av en eller två lämpliga kundsegment 

● Framtagning av en design 

● Tillverkning av en nollserie som testas mot kund 

1.6 Effektmål 
Syftet med examensarbetet var att utarbeta en lämplig ”go to market” strategi samt 

föreslå bästa väg för att ta konceptet till kommersialisering. Genom den nya 

produkten som tagits fram ska TLF kunna växa som företag och ta nästa steg på 

marknaden.  

 

För studenternas del ska projektet ge en djupare förståelse inom produktutveckling 

samt en bra förutsättning till att förstå och ta sig in på arbetsmarknaden när projektet 

är slutfört vilket det gjort. Projektgruppen ska genom att få känna på det riktiga 

arbetslivet och agera i ett skarpt projekt få kunskap och erfarenhet inom området 

produktutveckling och innovation. 
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1.7 Konceptet  
Det som ska utvecklas är en produkt gjord av cellulosa, tillverkad med hjälp av TLF’s 

process kallad Nowa^2. Denna produkt kan ersätta marknadens befintliga alternativ 

med ett fossilfritt material och bidra till hållbar lösning. Marknaden ska undersökas 

för att hitta den bransch och produkt där materialet och processen passar bäst. TLF 

har tidigare utformat ett mattråg med denna process, alltså en matlåda som fungerar 

som en vanlig engångsmatlåda i plast eller aluminium. Konceptet som har använts 

kallas för Nowa^2, då Nowa står för No water, No waste. Den baseras på en helt torr 

process för läggning och pressning av fiber till färdiga produkter. Denna typ av 

process är ny på marknaden och medför många fördelar. Därför har utmaningen 

varit att utforska om det finns fler marknadsmöjligheter att ta sig an. 
 

1.7.1 Tillverkningsteknik Nowa^2 
Det finns idag redan förnybara material som kan jämföras med TLF’s prototyper i 

utseende och känsla. Processen med dess snåla vatten- och energiåtgång är det 

som skiljer och ger stora fördelar. Även dess breda möjligheter av fiberalternativ 

samt dess låga investeringskostnad. TLF har under ett antal år utvecklat ett nytt 

produktkoncept för förnyelsebara och cellulosabaserade förpackningar. Detta 

koncept är testat och verifierats för prototyp, bland annat inom projektet Förnybara 

Former. Det har även testats tekniskt och är nu tillräckligt moget för 

kommersialisering.  

 

“Nowa som processen kallas för står för No water, No waste och baseras på en helt 

torr process för läggning och pressning av fibrer till färdiga produkter. 

Nowa-processen. Jämfört med traditionella airlaid-processer har Nowa-processen 

lägre investeringskostnader och erbjuder därmed större flexibilitet i designad 

produktionskapacitet. 
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Fördelar med att använda Nowa^2-processen jämfört med exempelvis våtformning 
är enligt TLF (2018). 
 
Lägre energianvändning 
Lägre produktionskostnader  
Enkel att återvinna 
Låg investeringskostnad 
Kort genomloppstid 
Stort urval av fibermaterial 
 

1.8 Positionera projektet/produkten 
Det projektet ska rikta in sig på är att finna vart denna nya processen skulle kunna 

vara passande att tillämpas för. Vilken bransch och vilken/vilka produkter som är 

aktuella att föra ut på marknaden samt hur dessa ska se ut. Vart processen skulle 

tillämpas var upp till projektgruppen att ta reda på genom marknadsundersökning.  

1.9 Intressenter och intressenthantering 

TLF 
Den främsta intressenten för projektet är Anna Altner, VD på TLF. Projektgruppen 

har intresse av den information som fås från Anna och TLF samt möjlighet till att 

påverka arbetet. Anna som för projektgruppen har varit den största intressenten har 

stor möjlighet att påverka hur mycket hjälp och kunskap hon ger. Detta kommer 

därmed att påverka resultatet av examensarbetet och då även den slutgiltliga 

produken som kommer att tas fram. Det är därmed ett ömsesidigt vinnande av ett 

gott samarbete och denna intressent kommer att hanteras med respekt och hårt 

arbete då även ett avtal skrivs. För att skapa förtroende respekteras och sprids inte 

heller ut den information som ges. Denna kunskap kommer sedan utnyttjas för att 

tillsammans utveckla en bra produkt. Ett kontinuerligt arbete och löpande kontakt 

samt möten kommer det kontinuerligt strävas mot för att behålla denna intressentens 

engagemang.  
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Övriga intressenter är även de andra som är anställda på TLF. Eftersom många 

besök görs på TLF strävade projektgruppen efter att bygga en god kontakt med 

dessa likaså. Många av dem är från utvecklingsingenjörsprogrammet vilket sågs 

som en fördel då det fanns mer liknande intressen, kunskaper och därmed större 

förståelse. Genom att uppdatera företaget om hur projektet går skapas ett starkt 

samarbete och de kunskaper som fanns utnyttjas till fullo. 

Slutkund  
Då det är mer aktuellt än någonsin att använda hållbara material finns det många 

företag på marknaden som kan vara potentiella intressenter. Hittas ett intressant 

företag att jobba med kommer det att påverka arbetet eftersom krav och önskemål är 

utgångspunkter för att kunna ta fram bästa möjliga produkt. Därmed önskas ett nära 

arbete med denna och en kontinuerlig kontakt för att uppnå ett bra resultat. För att få 

en inblick i deras affärsidé och image vore även ett besök hos dem fördelaktigt. 

Detta var inget krav för projektet utan mer av ett önskemål. 

Slutanvändare 
Användaren av produkten som tas fram kan ses som en intressent eftersom den 

direkt påverkas av produkten och ser därför vinning i att projektet är väl genomtänkt 

och utvecklat. På så vis kan det dras nytta av deras feedback, önskemål och 

förhoppningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Även från de företag där ett 

samarbete förhoppningsvis kommer att skapas kan det hämtas mycket information. 

För att hålla det på ett ömsesidigt plan kommer uppdateringar att skickas och 

avstämningar göras för att skapa förtroende och engagemang. 

1.10 Budget 
Resor:  

För oss studenter till Varberg. Dessa kostnader kommer TLF att stå för. 

Produktutveckling och prototypframtagning: Då TLF har ett eget lab kommer 

framtagningen att ske där och även på deras bekostnad. 

Material: Även materialkostnader står företaget för.  

Dokumentation: Rapport 
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Produktverktyg: Pressverktyget  

Uppskattning av totala projektkostnader 20 000kr  

 

1.11 Riskanalys och riskhantering  
En riskanalys i form av en så kallad miniriskmetoden har gjorts för att tydliggöra de 

felmöjligheter som projektet står inför se bilaga 2, fig 1. Det ges därmed möjlighet till 

att minska risken till att de inträffar samt förbereda hur de eventuellt ska kunna lösas.  

 
Tid 
Det kan finnas en risk att tiden inte räcker till eller används på optimalt sätt. För att 

utnyttja den på bästa möjliga sätt kommer ett GANT-schema att göras för att försöka 

ligga i fas. Genom att hålla god kontakt med handledare både från skolan och TLF 

samt med andra intressenter minskas risken att vara stillastående i väntan på svar 

från dessa. Eftersom mycket tid läggs på research är det avgörande att varje val är 

genomtänkt för att fylla ett syfte. Det är således även viktigt att göra avgränsningar 

för att hinna nå i mål.  

 
Brist på erfarenhet 
Gruppen har bara drivit ett fåtal projekt tidigare vilket betyder att en del erfarenhet 

saknas. Detta kan göra att tidsplanering, uppskattningar och struktur kan bli något 

fel. För att förhindra dessa risker ska gruppen ha en tät dialog med både 

handledaren från programmet samt handledaren från företaget. Hur projektet ska 

struktureras upp och vad som är rimliga målsättningar.  

 
Handledare på företaget 
Genom att ha kontinuerlig kontakt kommer information att mottagas löpande och 

underlätta arbetet. Anna kommer kontaktas ofta för att slippa vara utan rätt 

information som behövs inför en viss typ av utmaning eller uppgift.  

 

Inget samarbetsföretag hittas 
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Det finns en risk att det inte hittas ett företag att samarbeta med. För att undvika 

detta kommer många olika att kontaktas. Detta kommer antagligen inte ha någon 

större påverkan av examensarbetets resultat då en prototyp kommer tas fram ändå.  

 
Leverans för verktyg 
Detsamma gäller verktyget som ska beställas. Hålls planeringarna som satts 

minskar risken att verktyget inte kommer att levereras i tid. 

 
Materialbrist för prototyptillverkning 
Genom att ha god framförhållning gällande när, hur och i vilket material prototypen 

ska tas fram minskas denna risk. I ett tidigt stadie bör alla komponenter och material 

vara fastställda för att kunna beställas inför tillverkningen. Eftersom TLF inte har 

igång någon produktion kan det finnas risk att allt som behövs inte finns på lager. 

Däremot har de idag stor tillgång på cellulosa eftersom det är kärnämnet. Beroende 

på att den produkt som väljs att ta fram medför olika krav på materialet, om det blir 

en förpackning till mat beror det vilken typ av mat som den ska innehålla. T.ex. hur 

mycket fett och syra maten bidrar till kontakten med ytan avgör vad för typ av 

plastfilm som behövs. 
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2. Verktyg 
Olika verktyg kommer användas för att identifiera alternativa lösningar för de 

problemformuleringar som uppstår under projektet. Detta kommer att göras med 

hjälp av följande verktyg: 

2.1 Brainstorming 
Brainstorming beskriver Rundquist (2004) som en kreativ metod som används i 

grupp där blädderblock, whiteboard och olikfärgade pennor används för att skriva 

ner de idéer som uppstår. En kort problemformulering skrivs på tavlan och 

deltagarna ska sedan skriva ner alla förslag, associationer och lösningar som de 

kommer på, ju fler desto bättre. Genom att kombinera och vidareutveckla redan 

nedskrivna idéer fås ett brett perspektiv med många lösningar. Alla idéer som skrivs 

ner är gemensamma för gruppen. Just whiteboard och blädderblock skapar 

kreativitet och vidareutveckling då problemformulering och idéer synliggörs och 

möjliggör ett samarbete.  

2.2 Miniriskmetoden  
Genom att göra en riskvärdering fås enligt Tonnquist (2016) en uppskattning kring 

de risker som projektet står inför samt de eventuella konsekvenser det innebär. 

Miniriskmetoden är ett utmärkt verktyg för detta då både sannolikheter och 

konsekvenser för en risk värderas på en skala från 1 till 5. 1 står för låg samt 5 för 

hög och en multiplikation av dessa ger ett riskvärde för projektet inom olika 

kategorier. Vid en bestämd viss summa ska en åtgärd göras och för den ska en 

person utses vara ansvarig. 

2.3 Visuell planering 
I enlighet med Holmdahl (2016) är visuell planering en del av det formella system 

som styr individens agerande. Anledningar till planering är bland annat att skapa 

förväntningar, kunna styra och koordinera teammedlemmarnas aktiviteter samt 

detektera avvikelser. Vid visuell planering läggs även fokus på resurser snarare än 
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aktiviteter. Resurser kan tex. vara de olika gruppmedlemmarna under projektets 

antal veckor. Summan av antalet medlemmar och veckor kan därefter fyllas med 

aktiviteter som ska utföras under perioden. 

2.4 BAD, PAD, CAD och MAD 

Dessa metoder beskriver Holmdahl (2016) som ett kreativt men konkret flöde från 

idé till testning genom brain aided-, pencil aided-, computer aided och model aided 

design. Då flera olika typer av designer används ger det möjlighet till att komma på 

fler och utökade lösningar. De skapar möjlighet till att uttrycka och testa idéer på 

olika vis och stadier.  

2.5 FMEA 
I enlighet med Ullmans beskrivning (2010) ses FMEA som en metod för att 

undersöka potentiella misslyckanden samt dess effekter. FMEA står därför för: 

failure modes and effects analysis. Det är därför ett vanligt verktyg för analysering av 

processer och för att identifiera möjliga svårigheter gällande design, tillverknings- 

eller sammansättningsprocesser, produkter eller service. Failure modes ska förklara 

den väg eller på vilket sätt något kan komma att misslyckas. Misslyckanden är alla 

fel eller defekter, speciellt de som påverkar kunden. “Effect analys” avser att studera 

de konsekvenser som misslyckandena leder till. Syftet med verktyget är att eliminera 

eller reducera alla former av misslyckanden. Med metoden tydliggörs nulägets 

kunskaper och åtgärder om riskerna för misslyckanden, för användning i kontinuerlig 

förbättring. Det är både ett förebyggande men även ett verktyg för kontroll under 

pågående processer. Bästa möjliga användning av verktyget görs genom en 

kontinuerlig uppföljning redan från konceptfas fram till produktanvändning. Det är 

fem steg som ingår i en FMEA: 

 

1. Identifiera berörd funktion 

2. Identifiera typ av fel 

3. Identifiera effekten av felet 

4. Identifiera varför felet kan uppstå 
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5. Identifiera hur felet kan förhindras  

2.6 Flourishing business model canvas 
Enligt Antony Upward’s forskning (www.flourishingbusiness.org, 2019) är flourishing 

business model canvas ett verktyg som hjälper företag och deras investerare att 

lyckas genom samarbeten med alla intressenter. Genom detta kan de tydliggöra och 

förbättra sina finansiella, sociala och miljömässiga prestationer. Verktyget hjälper till 

att “doing good to do well” genom att identifiera de relevanta risker och möjligheter 

som företaget utsätts för. Detta för att mer effektivt förstå, utforska, diagnosera, 

förbättra, designa och berätta om integrerade lösningar som driver kombinationen av 

finansiella belöningar, sociala fördelar och miljöbetingad pånyttfödelse för att uppnå 

de önskade målen. Detta verktyg kommer därför att användas för att uppnå 

eftersträvade mål genom att ta hänsyn till både de finansiella, sociala och 

miljömässiga perspektiven. 

2.7 PEST 
PEST är en analys som enligt Runquist (2004) utgår från omvärlden. Det handlar om 

processer, händelser och olika faktorer som kan påverka företaget och branschen. 

Det är saker som företaget inte kan styra över. PEST står för politiska (Political), 

ekonomiska (Economical), sociala (Social), tekniska (Technical) aspekter. Med hjälp 

av en bra omvärldsanalys kan man se samband och förutse hur saker och ting 

kommer förändras. PEST analysen kommer därmed att användas i syfte att se vilka 

faktorer som kan komma att påverka företaget. Dessa faktorer är inget som TLF 

direkt kan göra något åt. Det är bra att ha koll på saker som kan ha betydelse för hur 

förutsättningarna för TLF förändras, både positivt och negativt. 

2.8 SWOT 

Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2015) syftar SWOT “till att ge en tydligare bild 

av projektets nuläge och möjliga utveckling.” Metoden används för att tydliggöra 

projektets interna starka och svaga sidor i nuläget. Dessa kan t.ex. vara 

medarbetarnas kompetens eller projektgruppens administrativa rutiner. Dessutom 
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ger det en bild av de externa faktorerna, möjligheter och hot såsom ändrade 

förutsättningar, konkurrerande produkter och ny teknik. Vid uppstart är det därför 

viktigt att identifiera dessa för att: 

 

1. Kunna utnyttja företagets starka sidor på bästa sätt. 

2. Kompensera för de svaga sidorna. 

3. Ta till vara på de möjligheter som projektet omges av. 

4. Hot ska undvikas eller tas hand om. 

 

SWOT-analysen används därför i projektet som en nulägesanalys för att tydliggöra 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom olika kategorier. Analysen kommer att 

användas på olika vis, hittills har den används på TLF som företag men även på 

projektet i sig. 
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3. Modeller 

3.1 Dynamisk produktutveckling  
Dynamisk produktutveckling beskriver Holmdahl (2016) som flexibel anpassning till 

varierande omständigheter. Den kunskap som fåtts under utvecklingens gång 

utnyttjas i varje steg och denna modell blir således en praktisk metod som präglas av 

vision, tempo och självorganisering. Istället för detaljerade planer styrs utvecklingen 

med en vision som leder till den önskade flexibilitet. Fler möjligheter utnyttjas, 

oförutsedda händelser och problem undviks istället lättare samt utvecklingen går i 

rätt riktning. Fokus läggs på de mest väsentliga åtgärderna som är i linje med vision 

och mål. Tempot blir således högt då onödigt arbete undviks och varje uppgift 

kvarstår som aktuell under utvecklingen. I dynamisk produktutveckling är teamen 

självorganiserade då mål och vision är tydliga från start. Varje medlems omdöme 

utnyttjas för att nå dit. 

3.2 Agila metoder 

Enligt Tonnquist (2016) krävs det i ett komplext och föränderligt samhälle 

utvecklingsmetoder som är anpassade för kunna bemöta de nya krav som ställs. De 

agila metoderna besvarar dessa genom en nyare typ av uppsättningar, värderingar, 

attityder och principer på hur arbete därför bör organiseras. Mycket fokus läggs på 

samarbete i team, att undvika onödigt arbete och att visualisera framsteg och 

planering med tavlor. I ett agilt projekt har teammedlemmarna möjlighet till att 

påverka och känna ägande över de uppgifter som antas. Där ingår prioriteringar, 

planering och utförande. Gruppen bör inte vara för stor eller liten, optimalt säg var 

mellan tre till nio personer. Tillsammans ska de ha ett tydligt mål och nödvändig 

kompetens måste finnas inom gruppen för att utföra projektet. Alla jobbar även till 

störst del med valt projekt. 
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3.3 Lean produktutveckling  

Enligt Holmdahl (2016) är metoden anpassad för så kallade need-produkter vilket 

ofta medför att det finns en stor erfarenhet vid fortsatt utveckling av dessa. Det kan 

ofta handla om en uppgradering av en produkt som redan är i produktion och 

planering kan således göras noggrant. Därför omtalas vanligen 

utvecklingsprocessen. Den börjar med marknadsanalys och följs av set-based 

design. Men för lean produktutveckling tillåts marknaden påverka utvecklingsarbetet 

även under projektets gång via de kallade integrationspunkterna. Där reduceras 

antalet parallella spår och koncept.  

 

Sammanfattning modell 
För projektet valdes modellen dynamisk produktutveckling då dess omständigheter 

ses som föränderliga. Val av produkt att utveckla kommer att vara oklart under 

uppstart och mycket kunskaper kring Nowa-processen kommer att växa fram. 

Dynamisk produktutveckling förespråkar flexibilitet och att ny kunskap används i 

varje steg vilket kommer att passa detta projekt. Målet om att ta fram en produkt som 

konkurrerar ut plasten och visionen om ett fossilfritt Sverige är tydliga vilket kommer 

att hjälpa utvecklingens framtida val. Dessa kommer även att leda projektet istället 

för en strikt och begränsad plan. Då det finns många likheter mellan dynamisk 

produktutveckling och agila metoder kommer den agila således också att användas. 

Metoden är utformad för att bemöta de föränderliga kraven och varje individ har stort 

ansvar vilket kommer att genomsyra årets projektet. Marknaden kommer att styra 

väsentliga val under projektet och således kommer några av lean produktutvecklings 

huvudpunkter få genomsyra arbetet. 
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4. Genomförande  

4.1 Marknadsanalys 
Anledningen till att en marknadsanalys görs är för att förstå och se vilka krav som 

finns för de produkter som används idag och vad som krävs för att utveckla och ta 

fram nya. För att få tag på information som behövs har gruppen utfört intervjuer med 

företag som befinner sig inom de områden och branscher som varit aktuella för 

projektet. Även information om lagar, regler och allmänna bestämmelser som kan 

påverka produkten har behövts samlas in. Det som marknadsanalysen ledde till var 

en bra och tydlig bild på vilken bransch som var bäst att arbeta mot för just detta 

projektet. 

4.1.1 Informationsinsamling 
Vid uppstart var det mycket information att bearbeta och även mycket kunskap att ta 

reda på. Kontakt togs och besök gjordes därför med både personal på skolan och 

utanför. För att utnyttja skolans resurser och de kontakter som redan knutits bokades 

ett möte in med en lärare i materiallära. Hon gav mer generell input eftersom det var 

svårt att ge varken mycket eller konkret information vid detta tidiga stadie. I 

november blev projektgruppen även inbjudna till en workshop på skolan som TLF 

var engagerade i. Där diskuterades TLF olika projekt de håller på med. Dagen 

innehöll mycket information kring detta och tanken var att deltagarna skulle ge 

inputs. Det var även en forskare från Kanada på besök som presenterade sin teori 

om den så kallade flourishing business canvas som beslutades användas i projektet. 

Det var en bra uppstart för att både få en bättre inblick i TLF’s olika projekt. 

4.1.2 Val av område 

Till en början var många alternativ och branscher värda att analysera men för att 

komma framåt då tiden varit begränsad krävdes en grovsållning relativt tidigt. 

Marknadsanalysen började med mycket research på nätet kring relevanta produkter 

med stor plastanvändning och konsumtion. Likaså gjordes analyser i butik för att få 

inspiration och insikt i vilka produkter som är möjliga att producera i 
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Nowa^2-processen. Det gjordes även en SWOT-analys på TLF samt projektgruppen 

för att kartlägga de styrkor och svagheter som projektet stod inför, se bilaga 1 fig 1 

och 2. Efter att ha sållat bort alternativ som av olika anledningar inte skulle passa för 

projektet och processen återstod mat-, kläd- och kosmetikbranschen samt sjukvård. 

En djupare analys och granskning gjordes sedan inom dessa för att sedan göra nya 

avgränsningar. Slutsatsen därpå blev att större intresse och mer potential fanns 

inom mat- och klädbranschen. Huvudanledningen till att dessa två valdes bort var 

dels efter samtal med en läkare vid namn Björn Agvall som förklarade att mycket 

inom vården är centralstyrt och bestämt i större upphandlingar vilket gör det svårt att 

konkurrera och tränga sig in på marknaden. Speciellt eftersom projektet var 

beroende av att inte fastna då tidsbrist var en återkommande faktor. Kosmetik valdes 

bort då båda projektmedlemmarna ansåg att dessa förpackningar inte skulle fungera 

att tillverka i Nowa-processen. Matindustrins förpackningar har geometrier som 

fungerar utmärkt med processen samt att TLF sedan tidigare har tagit fram en 

enklare variant på mattråg. Klädesbranschen sågs som en svårare utmaning, men 

dock som en stor växande marknad då onlinehandeln ökar enligt (www.ehandel.se, 

2019). 

4.1.3 Kontakt med slutkund 
Efter att ha valt att fokusera på mat- och klädbranscherna har företag inom dessa 

kontaktats. Det har varit bra kanaler för att både ställa de frågor som skrivits ner 

innan kontakten och även få ytterligare information samt nya tankar, kunskaper och 

perspektiv. Eftersom ett av målen var att hitta ett företag att samarbeta med och ta 

fram en produkt tillsammans med dem har dessa samtal varit viktiga. Därför har 

projektgruppen även fått samarbeta mer med TLF för att sälja in konceptet till 

företagen. Eftersom TLF är ett relativt nystartat företag som vill etablera sin process 

på marknaden och hitta en producent som vill investera i detta krävs att alla parter är 

med. Med det menas att arbetet som gjorts var till grund för att producenterna ska 

finna ett värde och se en framtid i denna process. De fakta, åsikter, idéer och krav 

som samlas in från slutkunder som kontaktats var därför viktiga motiv att visa för 

producenterna. Det är således viktigt att även slutkunden finner intresse och förstår 

att genom att koppla ihop alla parter finns det tillsammans en hållbar investering. 
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Projektgruppen har tillsammans med TLF därför gått igenom mer tydligt vart i 

näringskedjan olika typer av företag ligger, målat upp tydlig förståelse mellan 

samspel och dess påverkan. TLF skrev även ihop ett informationsblad som kan 

skickas ut till de slutkunder som är aktuella, för att bygga förtroende, intresse och ett 

samarbete se bilaga 6. Under januari månad fokuserades det på att slutkunden ska 

finna intresse i de samtal som hafts och se möjligheterna som kan skapas. De två 

huvudpunkter som diskuterats och blivit de säljargument som togs med i vidare 

kontakter är följande:  

 

1. Att detta samarbete kan leda till en gemensam utveckling av en prototyp 

enligt deras önskemål.  

2. Den möjlighet slutkunden har att påverka produkten efter deras egna krav. 

Många av de underleverantörer är till skillnad från TLF ofta låsta till en viss typ 

av maskin eller liknande som minskar slutkundens valmöjligheter.  

 

Företag som har kontaktades på något sätt var följande: 

SIA, Hemglass, GB, Ica, City Gross, Findus, Coop, Skånemejeri, Stayhard, Ellos, 

Nelly, Bokus, Adlibris och NAKD. 

 

4.1.4 Viktiga faktorer som avgör för slutkund 
De företag som har kontaktats har gett en inblick kring bland annat krav, faktorer och 

tankesätt som sedan har tagits med i utveckling av produkten. 

 

1. Minskat matsvinn prioriteras högre än en miljövänligare förpackning i vissa 

fall. Exempel på detta är ett mjölkpaket med skruvkork i plast. Förut hade 

förpackningen inte skruvkork men med denna ökar möjligheterna till bättre 

återförslutning och på så vis minskat matsvinnet. Julia Losciale (2019) 

 

2. Maten prioriteras alltid högre än förpackningen. Eftersom slutkunden (t.ex. 

Ica) ofta köper in mat och förpackning från en och samma leverantör minskas 

påverkan vid val av förpackning. Där prioriteras maten högre vilket kan leda 
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till en förpackning som inte alltid håller de krav som egentligen önskas. Julia 

Losciale (2019) 

 

3. Förpackningens hållbarhet har också ett viktigt värde. Vanligtvis tror 

konsumenter att plast alltid är ett sämre alternativ. Men en påse i plast kan 

t.ex. används flera gånger då den håller längre än en påse i papper. En påse i 

papper som inte kan användas lika många gånger kräver vanligtvis t.ex. stora 

mängder vatten vilket på så vis blir omiljövänligt i förhållande till livslängden. 

Mängden vatten är stor då den vanliga våtformade metoden används, men 

betydligt lägre eller ingen alls med TLF’s. Annica Hansson Borg (2019)  

 

4. Även om det finns en strävan mot att använda återvunnet material får det inte 

användas i direktkontakt med livsmedel. Det måste därför vara ett så kallas 

jungfrumaterial som berör maten. Annica Hansson Borg (2019)  

 

5. En förpackning får inte kosta mer jämfört med en målprodukt som redan är 

befintlig på marknaden om den inte medför ett mervärde. Mervärde kan vara 

att man är först på marknaden med något, erbjuder unik förpackning eller 

öppning. En miljövänlig förpackning kan medföra mervärde för vissa typer av 

kunder men inte alla. Annica Hansson Borg (2019) 

 

6. Normpack är en organisation som består av över 500 företag inom 

förpackningsbranschen. Deras uppgift är att hjälpa företag med att säkerställa 

förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Man kan med deras hjälp 

testa sin produkt och simulera det som produkten ska gå igenom, tex. frakt, 

stötar, väta o.s.v. Genom att få deras godkännande är det ett bevis på att 

produkten är bra. Annica Hansson Borg (2019) 

4.1.5 Inget samarbete gjordes  
Även om många av de kontaktade företagen fann intresse i projektet ledde det inte 

till något samarbete. Detta eftersom det är en stor omställning och ekonomisk fråga 

vid byte av en leverantör. Även att endast delta under utvecklingsprocessen hade 
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krävt mycket tid. Oavsett om en möjlig samarbetspartner eller ej fanns skulle 

projektet fortlöpa och en prototyp tas fram. Intervjuer med företagen har dock gett 

väldigt betydande kunskap och information vilket har lett till en välutvecklad produkt. 

Den framtagna prototypen blev nu istället material för nollserie att visa mot 

intresserade kunder såsom Ica, City Gross, SIA glass eller GB. Den kan visa 

processens möjligheter och företagets kompetens. Det kommer förhoppningsvis 

kunna påskynda framtida samarbeten med slutkunder.  

4.1.6 Nya regler och mål 
Enligt Fossilfritt Sverige (www.fosilfrittsverige.se, 2018), en statlig förening, finns det 

gemensamma mål för dagligvaruhandeln vilket är en av de branscher som 

undersöks. I bilaga 5 har ett urval plockats med, vilket även är ämnen som 

diskuterats med de kontaktade företagen. Därför är dessa viktiga faktorer att ta 

hänsyn vid val av förpackning. 

4.2 Inriktningar  
Efter intervjuer och utredningar togs beslutet att kolla närmare på möjligheterna för 
frakt och matförpackningar. 

4.2.1 Förpackningar inom frakt 
Under hösten utvecklades två idéer som skulle kunna appliceras inom frakt och 

klädindustrin. Då många av dagens modeföretag som säljer kläder fraktar i 

plastpåsar och eftersom branschen växer ökar på så vis plastanvändningen. Några 

fraktar däremot i kartonger vilket är en mer hållbar lösning som bör ta över 

plastanvändningen. Därför sågs en möjlighet till att konkurrera ut plastpåsarna med 

fler alternativ av pappersförpackningar.  

 

Den första idén var en tunn låda för frakt av kläder såsom tröjor, t-shirt, byxor med 

mera. Den enkla designen var något som gjorde att konceptet kändes hållbart. 

Eftersom produkten ska formpressas har komplexa konstruktioner och geometrier 

varit något som hela tiden hafts i åtanke. För att undvika att behöva göra en mängd 
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olika storlekar av lådor diskuterades det även att göra en justerbar låda som kan 

anpassa sig efter dess innehåll. Dessvärre var detta en svår utmaning. 

 

Den andra idén var att tillverka en skokartong efter att ha kollat upp företaget 

Vagabond som likaså ligger i Varberg. Precis som konceptet med en tunn låda är det 

geometrin som inte är alltför komplex vid tillverkningen som gjorde att detta kändes 

som en bra produkt för processen.  

 

Båda idéerna bygger på en snarlik konstruktion och samma tillverkningsteknik. Det 

som är nackdelarna med just dessa två är att båda är väldigt prispressade enligt 

Anna Altner (2019). Konstruktionsmässigt finns hinder då man vill kunna vika ihop 

lådan så att den först ska kunna fraktas platt för att inte ta upp för stor plats sedan 

kunna vikas ihop när själva klädesplagget ska i. Detta var en av faktorerna som 

gjorde att ideén slopades.  

4.2.2 Förpackningar inom livsmedel 
Ett annat område som undersöktes var livsmedelsbranschen. För mat hade TLF en 

lösning/produkt redan som är ett mattråg. Detta är en produkt som är menad för 

engångsbruk. Den är redan testad mot ett sjukhus i Varberg och fungerar. En annan 

produkt som de hade var en prototyp av, dock som man inte gjort själv, en form av 

snabbmat skål/burk som är gjord för takeaway mat. Detta var en produkt som 

projektgruppen trodde skulle kunna fungera utmärkt om man antingen kunde 

säkerställa att ett vikande moment efter att produkten blivit pressad. Alternativt att 

konstruktionen ändrades och locket skulle bli självständigt från underdelen. Då var 

tanken att ha en hak-funktion för att få locket att fastna alternativt att man gjorde en 

klämfunktion av locket så att den greppar underdelen.  

4.3 Valet av förpackning 

Valet föll på fokus mot livsmedelsindustrin och då började arbetet med att kolla upp 

vilken eller vilka branscher som skulle kunna vara intressanta att jobba med. Både 

för gruppen men även för TLF var det viktigt att hitta ett område där det finns 
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potential till att hitta kunder och lansera en produkt på marknaden efter projektets 

slut. Branscher som var aktuella var bland annat snabbmat, glass samt kött- och 

grönsaksbranschen. Gruppen övervägde för- och nackdelar i de olika branscherna 

för att se var Nowa^2-processen skulle kunna fungera bäst samt vilka krav som 

processen kunde uppfylla.  

 

För och nackdelar med olika branscher och produkter som kunde identifieras: 

 

Tomatförpackning: 

 

+ Behöver inte vara syretät förpackning. Förpackningen behöver inte vara 

jättestark/hård.  

+ Finns bottendelar i papper, visar på att det är möjligt.  

- Går ej att skölja tomaterna i förpackningen. 

- Ej transparent gör att man kan missa kvalitén på varan. 

 

Köttförpackning: 

+ Kort hylltid 

- Fuktigt/blött  

- Känsligt för syre, hållbarheten kan förkortas, Julia Losciale (2019) 

- Minskande industri (www.aftonblade.se, 2019) 

 

Take away:  

+ Växande industri (www.ehandel.se, 2019) 

+ Lock behöver ej sitta på superhårt 

- Prispressat, Anna Altner (2018) 

- Många av dagens förpackningar består av vikmoment 

 

Glass: 

+ Fryst, längre hållbarhet och mindre känsligt för syre, Helena Stenström (2019) 

+ Behöver ej vara genomskinlig 

- Temperaturskillnader över relativt lång tid  
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Take away-branschen var ett alternativ som även sågs ha hög potential. 

Förpackningar för exempelvis kebab, hamburgare och pommes analyserades och 

gemensamt för samtliga är att de besitter någon typ av vikmoment. En förpackning 

för kebab eller hamburgare öppnas med ett lock som sitter fast i botten vilket är ett 

kritiskt moment enligt TLF. Detta har diskuterats tidigare vid valet av 

matindustrisegmentet. Därför var det ett område som inte utforskades mer än 

nödvändigt utan istället valdes bort för att öka chanserna till ett lyckat projekt.  

 

Efter analyser och överväganden blev valet att fokusera på glassindustrin och då 

förpackningar för kulglass. Efter samtal med företag som skulle kunna bli potentiella 

slutkunder verkade det som att Nowa^2-processen passade bra in på de krav som 

fanns på en glassförpackning. Idag finns det redan förpackningar som görs i 

cellulosa men dessa görs med en annan process, vanligtvis våtformade. Detta 

betydde att en förpackning i papper inte var något nytt i branschen. Utmaningen blev 

då att göra en design på förpackningen som är tilltalande för flera glasstillverkare, 

geometriskt anpassad för Nowa-processen samt att förpackningen är förslutningsbar 

med ett tätt lock samt att ersätta framförallt plastförpackningarna.  

4.4 Glassmarknaden 
I samband med att valet föll på glassbranschen gjordes en PEST-analys se bilaga 7 

samt en flourishing business canvas se bilaga 4. 

 

Utförd marknadsanalys för glass visade på att i Sverige har antalet sålda liter glass 

gått upp och ner under en lång period. Men marknaden och försäljningen är relativt 

stabil. Enligt mätningar från statistiska centralbyrån (www.statistikdatabasen.scb.se, 

2019) har glasskonsumtionen sedan mitten på 80-talet pendlat mellan 11 till 14 liter 

per person och år fram till 2007. De senaste uppgifterna för 2019 visar på att 

medelsvensken äter 12 liter glass per år. Informationen kommer från svenska 

glasstillverkare (www.svenskaglasstillverkare.se, 2019) som skriver på sin hemsida 

att konsumtionen i Sverige ligger på 12 liter per person årligen. Per Stenström 
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ordförande i Svenskaglasstillverkarföreningen berättar i en intervju med glassriket 

(www.glassriket.se, 2019) att konsumtionen i Sverige år 2012 troligtvis låg på 

11-11,5 liter per person. Han berättar även att det kan vara något svårt att säga 

exakt hur mycket den faktiska siffran är men att dessa siffrorna som tagits fram bör 

ligga rätt. 

 

Detta visar att det är en bransch som ligger på liknande siffror år för år och över 

långa perioder. En anledning till att det ibland köps mycket glass kan bero på vädret. 

En bra sommar är knuten till en högre omsättning på glass. Detta förklara Rolf Frid 

då vice VD på SIA glass i en artikel till Sydsvenskan (www.sydsvenskan.se, 2005). 

Detta betyder både att marknaden kan vara beroende av saker ingen direkt kan 

påverka såsom väder men även att försäljning riktar sig framförallt mot 

sommarhalvåret. Svenska glasstillverkare har siffror som säger att 30 procent av all 

glass säljs under 2 månader. I europa ligger omsättningen på 7 miljarder euro och i 

Sverige 308 miljoner euro (www.svenskaglasstillverkare.se, 2019 ). Svenska 

glasstillverkare är en förening som består utav 12 medlemmar som finns på den 

svenska marknaden alltså företag så som SIA, Hemglass, Ben and Jerry med flera. 

Denna förening är i sin tur medlemmar i den europeiska glassorganisationen 

Euroglace.  
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Diagram på antal liter glass i Sverige konsumerad per person årligen från 50-talet 

fram till 2007. 

4.5 Produktframtagning 

4.5.1 Val av design  

För att ta fram en slutprototyp användes verktygen, BAD, PAD, CAD och MAD. Ideér 

och förslag bollades sedan mellan projektgruppen och TLF. För att bestämma hur 

produkten skulle se ut och vilka mått den skulle ha fick gruppen dels testa sig fram 

men även väga in kriterier från potentiella kunder och vad Nowa-processen skulle 

klara av. Ett antal olika förslag övervägdes och valet föll på en design som med hjälp 

av 3D-printning kunde visualiseras för att få en bättre bild av hur slutprodukten skulle 

kunna bli. När en geometri som ansågs bra hade tagits fram togs den utskrivna 

prototypen med till ett stansningföretag, Stanssystem AB för att se ifall de skulle 

kunna gå och använda stansning till produkten i tillverkningen. Enligt Mikael (2019) 

som jobbade där skulle den fungera även om den skulle vara något svår att stansa 

ut. Utifrån denna modellen se bilaga 3 fig 15 gjordes ett antal justeringar som sedan 

ledde till färdiga ritningar och en beställning av ett pressverktyg.  

4.5.2 Botten 

Volymen för prototypen valdes till 0,5 liter, höjden 57 mm, bredden (botten) 90 mm 

och längden (botten) 130 mm. Måtten på bottendelen och locket valdes dels efter att 

ha kontrollerat hur nuvarande förpackningar ser ut i branschen och hur mycket de 

rymmer samt för att uppnå en snygg design i kombination med en fungerande 

pressning. 

 

En större förpackning kunde ha gjorts, likaså en ännu mindre, men det ansågs vara 

en lagom storlek för att ta fram en fungerande prototyp som kan visas upp för 

framtida potentiella kunder. En relativt liten förpackning kräver inte heller lika mycket 

material vid de tester som ska göras. En frågeställning var även ifall man kunde göra 

en förpackning som näst intill inte hade något överblivet utrymme när förpackningen 
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är fylld med glass. Att förpackningen inte är fylld till max är vanligt förekommande, 

exempelvis är en påse chips fylld med väldigt mycket luft. Detta går även att se vid 

köp av glass när man lyfter på locket. Under ett samtal med Helena Stenström 

(2019) hållbarhetsansvarig på SIA glass, förklarades det att glass liksom vatten 

expanderar när den fryser så man kan inte fylla helt eftersom då blir locken bulliga 

och går inte att stapla i butik. Detta skapar irritation hos återförsäljarna när burkarna 

välter samt ökar risken att förpackningen går sönder när detta sker. 

Fyllningsprocessen är inte heller 100% konstant då de har en felmarginal på några 

gram. Detta gör att mängden luft och då volymen kan variera något.  

 

Kriterierna för bottendelen har varit att få till en rundad och avlång förpackning som 

skulle vara attraktiv för många olika glassföretag. Alltså göra en som många kan 

associera sig med. Bottens designutveckling har skiftat under processens gång. 

Från start var en simpel och rak botten ett förslag se bilaga 3, fig 3. 

4.5.3 Locket  

När det kommer till designen på locket handlade det om att få en tight förslutning. 

Locket skulle sitta så pass bra att det inte ramlar av. Många olika ideer på hur locket 

skulle kunna sitta har diskuterats. Begränsningarna i tillverkningen har även en 

påverkan på hur vinklarna vid kontaktytan mellan lock och botten behöver vara. 

Olika förslag ritades upp och i samtal med TLF, intressenter och företag gavs bra 

synpunkter att ta hänsyn till vid designutveckling. Flera lockmodeller och geometrier 

gällande bottendelen togs fram och till slut lyckades gruppen välja en modell som 

sågs som den bästa se bilaga 3, fig 14. Eftersom cellulosa är ett mjukare material än 

plast är det viktigt att skapa en modell där locket har tillräckligt med styrka för att få 

ett bra grepp om botten. Detta genom att skapa ett litet tryck för att klämma fast 

bottendelen. Därför skissades det upp flera olika alternativ där det övervägdes hur 

väl locket uppskattades kunna få grepp om och pressa ihop botten. Olika 

lockmodeller togs fram se bilaga 3, fig 1 och 2. 

Första förslaget på lock var en av enklare typ se bilaga 3, fig 1 och med denna var 

tanken att få fram tankar om hur locket skulle sitta mot underdelen. 
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För att få ett bra grepp kring botten gjordes förslag med en enklare hake. Men som 

tidigare nämnt ska förpackningen pressas och då fungerar inte geometrier som 

dessa se bilaga 3, fig 2. 

 

Efter att ha granskat befintliga förpackningar på marknaden för att få inspiration samt 

fler perspektiv på de krav som ställs uppstod nya idéer. En av de modeller som har 

analyserats väl är GB’s runda förpackningar se bilaga 3, fig 11. Anledningen var den 

tjocka runda kanten där locket fäster. 

 

Denna skapar ett bättre grepp mot locket och detta ville sedan efterliknas. Vid de 

första lockens konceptframtagande var denna typ av kant med i åtanke. Efter en 

analys gentemot projektets begränsningar ansågs dock omöjligheten att pressa fram 

olika tjocklekar på en och samma produkt. Därefter gjordes olika förslag på att uppnå 

samma effekt med bra grepp genom att istället använda annan geometri. Första 

tanken var sedan att efterlikna den rundade kanten med istället en rak kant vinklad 

90 grader mot bottens väggar. Med denna design uppstår dock antagligen inte lika 

mycket kontaktyta som med den rundade. Likaså bör kanten bli för svag för att tåla 

tryck från locket se bilaga 3, fig 5. 

 

Slutgiltliga resultatet kan ses nedan. 

 

Bild på slutgiltiga förpackningen. 
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4.5.4 Teori om locket 

Genom att den inre vingen som är bottens kant pressar ut den större vingen som är 

lockets kant samt blir klämd från insidan kan den sitta kvar. Detta var vad som 

förhoppningsvis skulle hända. I pressningen kan man leka med temperatur och 

längden på själva pressningstiden. Detta kan leda till olika hårdheter på materialet 

och som i sin tur kan göra att locket fäster olika bra. Ett hårt lock samt en mjukare 

botten gav ett bra fäste. En optimal formula för det perfekta locket samt botten som 

blir fullt fungerande vid varje pressning har ännu inte hittats på grund begränsad tid. 

Därför krävs ett fortsatt arbete i framtiden för att kunna tillverka en hel och 

användbar förpackning. En FMEA har gjorts för att identifiera och förebygga de 

potentiella risker som produkten kan utsättas för och betänkas vid framtida 

förbättringar. Det är otroligt viktigt att kunna identifiera svagheter för att kunna 

förhindra eller förebygga att dessa sker se bilaga 2, fig 4. 
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5. Resultat 
 

Resultatet av prototyptillverkningen gav blandade resultat. Det som innan var en 

osäkerhet var hur locket skulle fästa mot bottendelen. Resultatet blev otroligt bra och  

locket satt över förväntan. Det var enkelt att sätta på och enkelt att ta av.  

 

 
Fig 12, slutgiltiga resultatet. 

 

Det som inte tagits med i processen för prototyptillverkningen är stansningen och 

biofilmsapplicering. Istället för stansning togs spillmaterial bort genom att klippas bort 

med sax. Biofilmsapplicering kunde ha genomförts men på grund av tidsbrist samt 

de extra kostnader som skulle tillkommit valdes det att inte tas med i  

prototyptillverkningen. 
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6. Reflektion 

6.1 Produkten 

I stort är vi mycket nöjda med framtaget resultat av affärsmöjligheter och produkt.  

Förbättringsområden kan dock bland annat vara att ta fram en förpackning som 

använder mindre material för både locket och botten. Deras kontaktytor gjordes 

ganska stora för att garantera ett bra grepp. Vid ett senare försök skulle det vara 

givande att utmana denna yta för att se hur lite material som behövs användas för 

bästa möjliga grepp. Produktens valda design var djupare än tidigare försök som 

gjorts hos TLF. Anledningarna till vald geometri och design var då dels för att 

utmana Nowa^2- processen och dess begränsningar samt att den är i stil med 

marknadens befintliga förpackningar. Det var alltså ett avvägande rörande hur 

utmanande och svår förpackning som skulle göras. Nu med facit i hand och en 

fungerande förpackning som både vi och TLF är nöjda med känns det bra att ha 

testat en svårare geometri. Det är värt att reflektera över vikten av de väl 

genomtänkta besluten som togs innan pressverktyget beställdes. Samt ett 

helhetsperspektiv med många parametrar för att uppnå ett bra resultat. Nästa steg 

blir att visa upp produkten för glassföretag och sälja in konceptet. Får företag upp 

ögonen för produkten kan TLF ta projektet vidare och då göra fler investeringar i 

verktyg exempelvis ett stansningsverktyg samt ett verktyg för biofilm som behövs för 

att göra en noll-serie som kan testas mot kund. Ett mål var att få till en noll-serie men 

detta uteblev då tiden inte räckte till. 

6.2 Projektet 

Vi är mycket nöjda med årets samarbete med TLF och även med samarbetet inom 

projektgruppen. Det har varit givande och lärorikt på många plan. Att ha jobbat med 

ett mindre företag har bidragit till god kontakt och stor möjlighet till påverkan och 

flexibilitet vilket varit uppskattat. Det har varit ett samarbete som byggts på 

förtroende, respekt och glädje vilket lett till ett bra resultat samt nöjda och glada 

projektmedlemmar.  

32 



 

Om projektet hade startat tidigare hade det funnits mer tid till prototyptillverkning. Det 

allra bästa hade varit ifall projektet hade kommit fram till en helt färdig produkt som 

skulle vara redo för marknaden. Det är en liten bit kvar tills Future Freeze Box är där 

men gruppen tycker ändå att med förutsättningarna som funnits har utfallet blivit bra.  

 

Lärdomarna för oss i gruppen har varit många. Att sätta sig in i process och sedan 

försöka hitta vart den skulle kunna passa in har varit minst sagt utmanande. Det har 

inneburit ett annorlunda tillvägagångssätt jämfört med tidigare års projekt där vi nu 

fått gå baklänges. Det har lett till en positiv utveckling och en djupare förståelse hos 

gruppmedlemmarna för hur komplexa branscher kan vara. En annan sak som båda 

studenterna verkligen tar med sig och har lärt sig är att våga ge sig in i områden 

även om man inte känner sig säker på hur allt fungerar. Det är på resan kunskap och 

lärdomar fås och även om människor jobbar i en viss bransch betyder det inte att de 

vet allt. Någon som jobbat länge inom ett visst område kan behöva söka upp lika 

mycket fakta som två nyutbildade.  

 

Efter att ha inlett projektet med att jämföra de olika modellerna drogs slutsatsen att 

främst den dynamiska skulle komma att prägla projektet men med inslag av det agila 

och från lean. Eftersom den dynamiska modellen innebär stor flexibilitet samt att 

kunskap som fås under projektets gång används är det en modell som återspeglar 

hur detta arbete genomförts. Tidigare antagande om att marknaden skulle få styra 

projektets väg visade sig även vara korrekt.  

6.3 Hållbar utveckling 

Eftersom den utvecklade produkten endast kräver material av en förnybar råvara och 

använder lite energi samt vatten vid framställning bidrar det till en hållbar utveckling. 

Då den även tillfredställer nuvarande behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina. I jämförelse med liknande produkter på 

marknaden kan denna förpackning fylla samma funktion men till mindre bekostnad 

på miljö och ekonomi. Den hållbara utvecklingen blir därav främst ekonomiskt och 
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ekologiskt. Ett företag som tillverkar förpackningar av papp kommer att spara både 

tid och pengar på att ta fram dessa med Nowa-processen.  

 

Nowa-processen och då även förpackningen ligger i linje med målen för Agenda 

2030. Målen är satta för att sträva mot en hållbar utveckling och genom att uppfylla 

delar av dessa kommer förpackningen vara med i denna tillväxt. 

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: “att bygga upp en 
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 

och främja innovation.”  

Genom att tillhandahålla innovativ, resurseffekiv och konkurrenskraftig 

produktionsteknik kan arbetstillfällen skapas (delmål 9.2), och industrin anpassas till 

mer hållbar och resurseffektiv (delmål 9.4). 

  

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion: “att främja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster.”  

Med Nowa Packaging är det möjligt att ersätta dagens plastbaserade 

livsmedelsförpackningar till ett biobaserat och återvinningsbart alternativ. 

Tillsammans med resurseffektiv produktionsteknik, som konceptet medför, innebär 

detta att projektet bidrar till hållbara konsumtions- och produktionsmönster på den 

globala marknaden (delmål 12.2). Såväl produktionskoncept som produkter innebär 

en hållbar förvaltning och effektivt utnyttjande av naturresurser. Nowa Packaging 

kommer göra det möjligt att använda biobaserade material för förpackning av mat 

med lång hållbarhet, vilket i förlängningen ger positiv effekt på målet att minska 

matsvinnet (delmål 12.3). Tillverkningsprocessen är sluten och ger minimalt med 

spill och produkterna kan återvinnas vilket minskar mängden avfall (delmål 12.5). 

 

Då TLF bidrar till att uppfylla mål inom Agenda 2030 ser deras framtid ljus ut för att 

utveckla en företagsamhet på ett hållbart sätt.  
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Bilaga 1.  

SWOT-analys 

Fig 1.Projektgruppen 
 

Styrkor 
Grundläggande kunskaper inom 
materiallära. 
 
Kunskaper inom produktutveckling, 
metoder, analyser osv. 
 
Kunskap tillgänglig från skolan. 
 
Tillgång till FAB-lab, material och testning. 
 
Många goda tillgångar på Loop Factory, 
utrustning, maskiner, material, kunskaper. 
 

Svagheter 
Inte tillräcklig stor egen kunskap inom 
materialet (löses mha TLF). 

Möjligheter 
Bland de första på marknaden med denna 
metod. 
 
Stor efterfrågan på hållbara material. 
 
Nya stränga regler gällande miljö. 
 
Många förpackningar, 
användningsområden, valmöjligheter/fria 
tyglar. 
 

Hot 
Nya lagar som gynnar plast. 
 
Ett fåtal andra med samma/liknande 
process. 
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Fig 2. The Loop Factory AB 
 

Styrkor 
Ett litet företag med god stämning där alla 
känner alla och man är i en expansionsfas 
med en vilja att växa. 
 
Stor kunskapsbank inom material för 
förnyelsebara produkter. 
 
Har en unik process. 
 
Erbjuder en flexibel lösning till företag. 
 

Svagheter 
Nya på marknaden och saknar ett etablerat 
varumärke. 
 
Ont om resurser. 

Möjligheter 
Nya lagar inom EU gällande artiklar. 
 
Branscher ser över hållbarhetstänket. 
 
 

Hot 
Alternativa processer och material som är 
hållbara. 
 
Etablerade företag. 
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Bilaga 2. 
Fig 1. Miniriskmetod på projektet 
 

Risk Sannolikhet 1-5 Konsekven 1-5 Riskvärde S x K = 

Tidsbrist eller ej optimal 
användning 
 

3 3 6 

Låg erfarenhet till att 
leda projekt och ta beslut 

2 2 4 

Stort beroende av 
projektägaren och dess 
beslut 

2 2 4 

 
Fig 2. FMEA produkt 

Problem Beskrivning Felmöjlighet Felffekt Förhindra fel Annsvarig 
för åtgärd 

Hållfasthet Produkten går 
sönder vid fall  

Förpackningen 
spricker i 
botten 

Matsvinn Se till att 
förpackningarna 
klarar av fall från 
en viss höjd 

TLF 

Kvalité på 
glassen 

Glassen blir dålig 
på grund av dålig 
förslutning 

Glassen går 
inte att äta 

Matsvinn Se till att 
förpackningarna 
är tillräckligt 
slutna  

TLF 

Lock på Locket fäster dåligt 
efter en tid 

Locket trillar av 
så fort 
förpackningen 
vänds 

Glassen 
blir sämre 

Se till att locket 
sitter rejält  

TLF 
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Bilaga 3  
Fig.1  

 

Fig 2. 

 

 

Fig 3. 

 

Fig 4. 
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Fig 5. 

 

Fig 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



Fig 9. 

 

 

Fig 10. 
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Fig 11. 

 

 

 

Fig 12. 
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Fig 13. 

 

 

Fig 14. 
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Fig 15. 

 

 

Fig 16. 
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Bilaga 4 

 

 
Relationships 

- Leverantör av råvarumaterial, hållbarhetschefer, produktionschef  

Channels 

- Mässor 

- Direktförsäljning 

Stakeholders 

- Förpackningsproducenter, politiker, varumärkesägare (slutkund), 

slutanvändare. 

Value co-creations 

- Miljövänlig process 

- Bidrar till minskning av fossilanvändning 

- Inget spillmaterial 
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Partnership  

- Förpackningsproducenter, varumärkesägare 

Governance 

- Kontroll av kundens produktion (följer kraven) 

Resources 

- Nowa-processen, cellulosa  

Activities 

- Materialkunskaps- och teknikförsäljning  

- Resarch om andra material och deras egenskaper 

- Förbättring av processen 

Biophysical stocks  
- Cellulosafiber  

Needs 

- Mer miljövänliga och hållbara alternativ  

Costs 

- Personalkostnader, R&D 

Goals 

- Bidra till hållbar förpackningsindustri  

Benefits 

- Ett hållbara konsumtion av glassförpackningar, från råmaterial till 

återvinningen. 

- Ersätta dagens plastförpackningar på glassmarknaden 
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Bilaga 5  
Mål för Fossilfrittsverige 
 

“MÅL  

Vårt mål är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller 

återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022.” 

 

“För att nå målet kommer vi inom dagligvaruhandeln bland annat att göra följande:  

• Investera i en ny plastsorteringsanläggning. Dagligvaru- och plastbranschen 

investerar tillsammans 260 MSEK i en ny plastsorteringsanläggning som kommer att 

vara Europas modernaste anläggning. Den kommer att kunna täcka hela Sveriges 

behov.  

 

• Införa kostnadsbaserade förpackningsavgifter baserade på återvinningsbarhet. 

Idag finns det inget ekonomiskt incitament för producenterna att använda en 

återvinningsbar förpackning. Vi planerar därför att, på eget initiativ, införa 

differentierad prissättning på förpackningsavgiften från och med 2019. En icke 

återvinningsbar förpackning kostar mer att ta hand om och ska därför också belastas 

med högre avgift.  

 

• Göra en nulägesanalys och undersöka hur stor andel av förpackningarna som är 

materialåtervinningsbara idag. Sedan kommer vi successivt arbeta för att öka den 

andelen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med plastindustri och 

förpackningstillverkare. Vi kommer också arbeta för en ökad efterfrågan på 

återvunnet material.” (www.fosil-frittsverige.se, 2018) 
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Bilaga 6 
 
Nowa 
Packaging  

– ett innovativt förpackningskoncept för biobaserade 
förpackningar!  

Vad är Nowa 
Packaging?  

Nowa Packaging är en nyutvecklad förpackningsteknik som innebär en 
energieffektiv produktion för formpressade cellulosabaserade förpackningar. 
Tekniken är flexibel och kostnadseffektiv jämfört med etablerade tekniker för 
cellulosa. Produkterna kan därmed konkurrera såväl prismässigt som 
prestandamässigt med dagens plastbaserade lösningar!  

Första generationen av teknik och material är verifierad och testad och nästa steg är 
att etablera samarbeten med förpackningsproducenter för att ta konceptet till 
marknaden.  

Nu pågår en omfattande behovsanalys hos slutkunder och varumärkesägare 
för att välja lämpligt segment för marknadsintroduktion.  

The Loop Factory har utvecklat 
konceptet  

The Loop Factory har utvecklat tekniken. Vi har gedigen kunskap inom 
förnyelsebara material och produktionstekniker. Vårt erbjudande är ett nydanande 
förpackningskoncept och maskinlösning i kombination med vår kunskap inom 
material och produktapplikation.  

Vi söker 
samarbeten!  

Vi söker nu varumärkesägare och förpackningsproducenter som vill 
komplettera sitt erbjudande.  

Som varumärkesägare / användare av förpackningar har du en viktig roll i 
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att påverka utvecklingen av produkterna till att passa dina krav.  

Som förpackningsproducent är du viktig för att kunna realisera en ny teknik 
och möta kundernas efterfrågan på hållbara alternativ. 
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Bilaga 7  

PEST analys 

Politiska faktorer 

Relationer mellan länder samt mellan olika företag kan påverka hur marknaden och 

handeln ser ut. Ansträngda politiska situationer kan göra det svårare att få in råvaror 

i länder samt exportera. Tack vare de ny lagarna som EU ska instifta samt de 

visioner som finns angående minskande användning av plast och mål som 

Fossilfrittsverige kommer företag vara mer eller mindre vara tvungna att gå mot mer 

hållbara lösningar. Om det då finns en billigare och bättre lösning som Nowa^2 kan 

The Loop Factory dra nytta av detta. 

 

Ekonomiska faktorer 

Valutakursen kan påverka något. Ifall svenska kronan försvagas kan försäljning 

utomlands öka då det blir billigare att köpa svenska varor alternativt öka då kronan 

stärks. Lågkonjuktur är en annan sak som kan göra att konsumtion av glass minskar. 

Eftersom glass kan anses som inte livsnödvändigt utan mer av en lyxprodukt kan 

den enkelt plockas bort ur människors vardagshandlande.  

 

Sociala faktorer 

Olika hälsotrender kan påverka folks konsumtionsvanor gällande glass. Influencers, 

läkare och andra människor med stor påverkan på allmänheten skulle kunna 

exempelvis uppmana människor att minska deras glasskonsumtion då det kan anses 

dåligt för hälsan. De skulle i teorin även kunna göra tvärt om dock kan detta vara 

mer osannolikt.  

 

52 



Teknologiska faktorer 

Skulle nya förpackningstekniker dyka upp och utmana om kunder kan detta vara ett 

hot, speciellt ifall det är stora aktörer. The Loop Factory är ett litet företag med små 

resurser. 
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Mitt namn är Johan Gustafsson. Jag är
en utvecklingsingenjör som är
noggrann i mitt arbete, har alltid en
positiv inställning och gillar att ta fram
nya produkter.

Jag heter Fanny Ferdinandsson och är
en driven utvecklingsingenjör. Med ett
högt tempo och effektivitet når jag
mina mål och ambitioner.


