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Sammanfattning 
SecRePac är en hushållsmaskin som förenklar källsorteringen av förpackningar såsom mjölk-, juice 
och yoghurtförpackningar. Genom att strimla förpackningarna minskar dess volymupptagning både i 
hemmet och på återvinningsstationen. Detta leder till att transporter till återvinningsstationer och 
även transporter för tömning av containrar på återvinningsstationen kan minimeras. 
 
Växthuseffekten försämras och blir bara värre och värre vilket leder till extrema klimatförändringar 
och naturkatastrofer såsom översvämningar som exempel. Koldioxidutsläppet är den stora boven till 
detta och minst 30 procent av allt detta utsläpp kommer direkt från transporter. I EU har 
koldioxidutsläppet dock minskat de senaste åren. Men nivåerna ligger trots detta på tok för högt för 
en hållbar framtid och det behövs ständigt nya lösningar för att vända denna negativa trend… 
 
SecRePac är en sådan produkt! SecRePac riktar sig främst till familjer där berg av gamla tomma 
förpackningar är en välbekant syn då det är jobbigt och det inte finns tillräckligt med tid i vardagen 
för att åka fram och tillbaka till återvinningsstationen. Genom att använda SecRePac sparar 
användaren tid i vardagen och plats i hemmet och får mer tid över att lägga på annat. Största 
fördelen med SecRePac är dock att den kan minimera onödiga lastbilstransporter avsevärt och på så 
sätt gör användaren en god insats för både sig själv och vår miljö. 
 
SecRePac är en stilren och lättanvänd produkt som passar perfekt in i det moderna köket. Målet med 
SecRePac är att förenkla källsorteringsprocessen för alla de som återvinner idag men även få fler att 
börja med källsortering. 
 

Abstract 
SecRePac is a household appliance that simplifies sorting of packaging such as milk, juice and yogurt 
containers. By shredding the packages SecRePac reduces its volume uptake both in the home and at 
the recycling station. This leads to minimization of both transports to the recycling stations and truck 
transport for emptying the containers at the recycling station. 
 
The greenhouse effect deteriorates and becomes worse and worse leading to extreme climate 
changes and natural disasters such as floods as an example. Carbon dioxide emissions are the major 
reason for this and at least 30 percent of all these emissions come directly from transports. In the EU 
carbon emissions has decreased in the past few years. But the levels are nevertheless far too high for 
a sustainable future and the need for ever- new solutions to reverse this negative trend... 
 
SecRePac is such a product! SecRePac aims primarily to families where mountains of old empty 
containers are a familiar sight because it’s boring and there's not enough time in everyday life to go 
back and forth to the recycling station. Usage of SecRePac saves the user time in everyday life and 
space at home and you will have more time to spend on other things. Main advantage of SecRePac is 
that it can minimize unnecessary truck transports significantly, thus making the user a good bet for 
both himself and our environment. 
 
SecRePac is a stylish and easy to use product that fits perfectly into the modern kitchen. The goal of 
SecRePac is to simplify the recycling process for all those recovering today but also encourage more 
people to start recycling. 
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Förord 
Den här rapporten innehåller en redogörelse för arbetsgången i ett produktutvecklingsprojekt av en 
strimlar-maskin för hushållsförpackningar. Produkten har vi döpt till SecRePac och vi som utvecklat 
denna produkt är Sebastian Schwartz och Pierre Runic. 
 
Projektet är en del av kursen examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning. Detta 
är en kurs som ingår i utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad och sträcker sig ifrån 
höstterminen – vårterminen år 3. Arbetet har givit gruppen kunskaper inom 
produktutvecklingsprocessen. Hela steget från att komma på en idé till att utveckla, sälja och tjäna 
pengar på produkten. Projektet har givit oss många nyttiga erfarenheter och gjort gruppen förbereda 
inför eventuella framtida utvecklingsprojekt. 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Jonas Rundquist för hans handledning och de kunskaper 
han delat med sig av när det gäller att utveckla produkter och vilka nödvändiga steg som behöver 
genomföras för ett lyckat resultat. Vi vill tacka alla skolans verkstadsansvariga som hjälpt oss med 
framtagning av gruppens prototyper under de många timmar vi spenderat där. Vi vill även speciellt 
tacka Sebastian Krantz och Viktor Labro för all hjälp vi fått med 3d-utskrivning av delar till vår 
slutprototyp. 
 
Övriga som vi vill tacka är; Thomas Lithén på högskolan, Assistingsystems, Plåtcenter, Heléns rör, 
Imab, Mekanex maskin, National Plast och Mouldex för deras hjälp och bidrag till vårt arbete. 
 
Slutligen vill vi även tacka ALMI företagspartner för deras ekonomiska hjälp till prototyper. Utan dem 
hade vi aldrig haft möjlighet att ta fram våra prototyper. 
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1. Inledning 

Nedan redovisas bakgrunden till varför projektet genomförs och vad som förväntas uppnås under 
dess gång. För en mer detaljerad projektbeskrivning, se bilaga 1, Projektbeskrivning. 

1.1 Bakgrund/Problembeskrivning 

Studier visar att koldioxidutsläppet i världen ständigt ökat historiskt sett. 2011 var utsläppen av 
koldioxid 34 miljarder ton och med den trenden förväntas utsläppen ligga på 40 miljarder ton år 
2020. En ökning med nästan 20 % inom några år. Väderförhållandena förändrats och stämmer inte 
längre överens med våra tidigare bilder av ex. en typisk svensk sommar- eller vinterdag. T.ex. hade de 
i Kairo snö för första gången i vintras på 112 år! (www.aftonbladet.se) Detta är ett av många tydliga 
tecken på att klimatet förändras negativt på grund av våra utsläpp, och ökningen av 
koldioxidutsläppen leder även till en del naturkatastrofer som ex. översvämningar (www.dn.se).  
 
 
Inom EU har dock utsläppen minskat de senaste åren och detta är framförallt tack vare förbättrad 
teknik såsom solceller, elbilar, bergvärme m.m. (www.scb.se). Trots detta ligger fortfarande 
utsläppsnivåerna alldeles för högt och det behövs ständigt nya lösningar för att minska 
koldioxidutsläppen.  
 
Något som varje människa kan påverka utan några större ansträngningar är källsortering. 
Källsortering har blivit en populärare process hos privata människor de senaste åren där papp och 
hushållsförpackningar är det som sorteras mest då det är dem produkterna som konsumeras mest. I 
Sverige finns idag ca 5800 återvinningsstationer där man kan lämna sina förpackningar för 
återvinning, dessa containrar töms efter behov, allt ifrån dagligen till var tredje vecka (i genomsnitt 
ca 1 gång/vecka) beroende på vart i landet man befinner sig. Detta innebär uppskattningsvis 5800 
lastbilstransporter i veckan för att lämna detta avfall till återvinning. (Birgitta Larsson, FTI, 2013-11-
14 ) 
 
År 2007 lämnade svenskarna in 72,6 % av alla pappersförpackningar som såldes samma år, närmare 
bestämt 504 000 ton. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar tre kilo papperskartonger per år. Varje år 
återvinns pappersförpackningar motsvarande en miljon träd i Sverige (www.oneplanet.se). 
 
Idag viker man förpackningarna enkelt och sedan lägger det i en papperspåse eller annan form av 
behållare. Problemet är att de tar upp ett stort utrymme på kort tid vilket betyder att man måste 
tömma avfallet regelbundet. Detta leder sedan till många transporter, både för privatpersoner men 
också för de som tömmer containrarna på återvinningsstationerna. Människan har blivit latare och 
bekvämare med tiden vilket gör att man vill underlätta saker i vardagen så gott det går. Som 
privatperson har man ibland inte den tid som behövs för att göra saker ordentligt så därför löser man 
det smidigaste sättet vilket i detta fall blir att slänga hushållsförpackningarna bland det övriga 
avfallet. Ett problem i vardagen och ett problem för miljön! 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är i första hand att minska växthuseffekten genom att minska 
koldioxidutsläppet. Detta genom att minimera lastbilstransporter för tömning av containrar på 
återvinningsstationen. Syftet är även att minska skövlingen av skog genom att få fler personer att 
börja källsortera hushållsförpackningar (ex. mjölk- och yoghurtpaket) genom att förenkla denna 
process och bespara kunden tid. 
 
Syftet är att ta fram en snygg och enkel produkt som passar bra in i det moderna köket och 
förknippas med en modern design med stilrena färger och former. 
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Projektmålet är att ta fram en prototyp av en produkt för hushåll som minskar förpackningarnas 
platsupptagning med minst 50 procent jämfört med normalt vikta (enkel vikning) förpackningar 
genom att skära dem i strimlor. En komplett affärsplan ska även ha tagits fram för SecRePac (Bilaga 
13, Affärsplan). 
 
Effektmålet med produkten är att den ska leda till en minskning av dessa transporter och även leda 
till att fler börjar källsortera. Produkten ska även bespara användaren tid i vardagen genom att 
minska resorna till återvinningsstationen. 
 
Syftet med projektet är även att få bättre kunskaper avseende produktutveckling och 
innovationsledning. Målet här blir att lära sig vilka moment som behöver göras under processen och 
veta vad de innebär och hur de ska genomföras. 

2. Metod 
Projektgruppen har vid genomförandet använt olika metoder och verktyg för att få fram bra resultat 
på effektivaste möjliga sätt. Som övergripande metod så har gruppen använt så kallad Action 
Research (Aktionsforskning) vilket innebär att gruppmedlemmarna är aktiva medlemmar och 
påverkar utvecklingsförloppet (Björk, 2003). Denna metod lämpar sig bäst för projekt i mindre 
grupper. Skillnaden mellan Action Research och traditionell forskning är att i traditionell forskning 
studerar gruppen någon eller några som genomför eller tidigare genomfört arbetet. Fördelen med 
Action research är att man får en djup insikt i hur arbetet kan genomföras och själva tar de beslut 
som krävs under utvecklingsprocessen. Nackdelen är att man lätt färgas och ser sitt eget arbete som 
det bästa sättet vilket kan göra att det blir svårt att genomföra en objektiv reflektion (Björk, 2003). 
 
Projektgruppen har använt sig utav metoden dynamisk produktutveckling under projektets gång. 
Dynamisk produktutveckling eller Dynamic Product Development (DPD) går ut på att man har flera 
delprojekt igång samtidigt i projektet och det är små steg mellan beslut och förändringar. De små 
stegen gör att det hela tiden kontrolleras innan projektet går vidare till nästa steg. Detta skiljer sig 
från klassisk produktutveckling. Dynamisk produktutveckling var lämpligast för gruppen då 
gruppmedlemmarnas kunskaper inom gällande ämne har vuxit under tiden produkten har vuxit fram. 
(Ottosson, 2012). 

2.1 Dynamic Product Development 

Dynamic Product Development (DPD) är en metod för att utveckla nya produkter. Metoden är 
flexibel och följer inga direkta förbestämda spår. Ordningen på de aktiviteter som ska utföras är inte 
viktigt utan det viktiga är att ha en vision och jobba mot ett tydligt mål. Fördelen med detta är att 
man kan gå vidare och arbeta med något annat så länge om man stöter på något hinder som man 
inte kan påverka i stunden, på så sätt går arbetet framåt hela tiden. Då eventuella möjligheter 
uppstår i arbetet kan man även här avbryta det man arbetar med för att ta tillvara på möjligheten. 
(Holmdahl, 2010; Ottosson, 2004) 

2.2 BAD, PAD, MAD och CAD 

För att skapa idéer har gruppen använt sig av metoderna BAD, PAD, MAD och CAD. BAD står för brain 
aided design som innebär att man använder brainstorming för att komma fram till idéer. PAD 
betyder pencil aided design och menar att man skissar ner de idéer man får fram genom BAD på 
papper. Nästa steg är MAD som står för model aided design. Med detta menas att man testar om 
funktionen fungerar eller inte genom att göra modeller (prototyper) och testa lösningarna. Sista 
steget i metoden är CAD, computer aided design som är till för att ytterligare förtydliga den slutliga 
lösningen och är främst till för att göra ritning till produkten. 
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2.3 Förstudie 

Innan planering och genomförande av projektet sker bör en förstudie göras (Tonnquist, 2012). Detta 
görs för att minska osäkerheterna i projektet. Gruppen genomförde förstudie genom att kontakta 
företag för bakgrundsfakta och även via sökmotorer på internet såsom Google.se. 

2.4 Kravspecifikation 

Även en kravspecifikation togs fram. Genom att ta fram en kravspecifikation blir det tydligare och 
lättare att arbeta med projektet då man tydligt ser vad projektet ska uppnå (Tonnquist, 2012). 
Kravspecifikationen har inte förändrats under projektets gång (Bilaga 3, Kravspecifikation). 

2.5 Nyhetsgranskning 

Projektgruppen har använt sig av nyhetsgranskning för att se vad som redan finns på marknaden och 
för att undvika att göra intrång på något patent. Gruppen använde sig först och främst av sökmotorer 
som Google för att sedan gå djupare genom att söka efter patent i patentdatabasen Espacenet.com. 

2.6 Riskanalys 

En riskanalys togs fram för att få en klar bild och identifiera de risker som kan hota produktens 
framgång på marknaden (Tonnquist, 2012). I denna beskrevs de risker som finns, vilka som med 
störst sannolikhet inträffar och hur gruppen ska hantera dessa. (Bilaga 6, Riskanalys) 

2.7 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning genomfördes för att bl.a. identifiera behovet av produkten på marknaden 
(Kotler, 2010). Denna gjordes i form av en enkät och delades via Facebook.se. Information som var 
intressant att få fram var bland annat hur många som källsorterar idag, hur många som känner ett 
behov av en sådan produkt och vad de skulle kunna tänka sig betala. 

2.8 Benchmarking 

Benchmarking genomfördes även av projektgruppen för att se vad som finns för lösningar på 
marknaden, hur de löser problemen och vad gruppen själva kan tillämpa av detta. Benchmarking ger 
en bild av vad som särskiljer produkten från konkurrerande och vad som gör att den sticker ut. 
(Kotler, 2010). 

2.9 Dokumentation 

Projektmedlemmarna har under projektets gång antecknat ständigt för att få en bra överblick och 
kunna se i efterhand vad som gjorts och varför man kom fram till vissa beslut. På detta sätt kan man 
enkelt titta tillbaka ifall problem uppstår. Projektmedlemmarna har turats om med att skriva 
veckorapport över föregående veckas aktiviteter och beslut och samlat i en gemensam mapp för att 
alla medlemmar enkelt ska ha tillgång till dessa. Veckorapporten har även inkluderat planering inför 
nästkommande vecka (Holmdahl, 2010). 

2.10 Affärsplan 

Projektgruppen tog fram en affärsplan som innehåller bland annat ekonomiska kalkyler, 
framtidsplaner, målgrupp och produktbeskrivning. Syftet med en affärsplan är att tydligt kunna 
presentera en idé för samarbetspartners och investerare (Kubr, Marchesi & Llar, 2004). 

3. Teori 
“What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to 
ourselves and to one another.” 
– Mahatma Gandhi 
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De teoretiska bakgrunder som projektgruppen använt sig av skall belysa de olika inställningar och 
syner människor har på miljön och vilka olika beteenden man får utav dem.  
 
I dagens samhälle har vi mängder av olika beteenden som både på gott och ont påverkar vår miljö. I 
en artikel om människors beteende och attityd till återvinning berättar dem hur människor påverkas 
av olika miljöer såsom psykologiska, kulturella, fysiska, demografiska m.m. Människor får ständigt 
nya uppfattningar om vad som är rätt och fel då de med tiden ser andra människor i omgivningen 
agera på ett sätt som till sist blir normaliserat. Människor som stöter på ett normaliserat beteende 
eller agerande blir väldigt lätt påverkade. I en studie av White et al. drar man slutsatsen att "socialt 
inflytande härstammar från attityder och beteendemässiga egenskaper hos en psykologiskt relevant 
referensgrupp snarare än från de upplevda påtryckningarna från andra individer"( White et al., 2009, 
p. 154).  
 
Studier visar även att gruppnormer kan förutspå avsikter att återvinna och återvinningsbeteenden 
(Nigbur et al., 2010). 
 
I undersökningar har man frågat människor ifall de tror att deras grannar återvinner eller inte. 
Antalet människor som tror att deras grannar återvinner har gradvis ökat vilket visar på att 
återvinningsbeteendet blir mer av en beskrivande social norm. Till exempel i Western Riverside 
området i London gjorde man undersökningar bland invånare (stickprovsstorlek = 2000) vilket visade 
en ökning i hur många människor som tros återvinna från ett upplevt genomsnitt på 25 % 2002 till 34 
% år 2003 (Thomas et al. 2004). Likaså i Hampshire, 57 % av de tillfrågade år 2005 trodde att 
återvinning var något som görs regelbundet av de flesta hushåll i deras område; från 48 % år 2004 
(Thomas, 2006).  
 
Det man ha kunnat få fram av dessa studier är att människor anpassar sig efter referensgrupper och 
samhället på ett sådant sätt att de inte får ett dåligt samvete för att dem själva inte agerar efter 
normer. Normer påverkar människor kraftfullt men just varför återvinning har blivit en slags norm är 
svårt att bevisa. Man har från studier kunnat dra slutsatser om att fler och fler människor ser 
återvinning som en norm vilket är positivt för detta projekt då källsortering är den typ av återvinning 
som människor tillämpar mest i vardagen.  

4. Utvecklingsprocessen 
Nedan beskrivs vad projektgruppen genomfört för att uppnå projektets syfte och mål. Här tas de mest 
relevanta delarna upp som på ett väsentligt sätt har påverkat projektets resultat. 

4.1 Inledande idégenerering 

Vid projektstarten höstterminen 2013 höll projektgruppen en brainstorming för att få fram idéer och 
jämföra deras fördelar och nackdelar. Projektgruppen kom fram till att gruppen ville ta fram en 
produkt för källsortering som får förpackningarna att ta mindre plats i hemmet då gruppen själva såg 
ett behov av detta. Spontant kom projektgruppen fram till att en lämplig metod kan vara att strimla 
förpackningarna likt en dokumentförstörare. En idé var även att använda någon slags tryckplatta där 
förpackningarna pressas ihop. Projektgruppen beslutade sig ganska snabbt för att strimling är den 
lämpligaste av dessa metoder då pressning hade krävt mer avancerad konstruktion vilket ger ett 
dyrare pris och mer arbete. Även det positiva resultatet av ett test (bilaga 8, Test) av gruppen ännu 
mer självsäkerhet i metoden. Projektgruppen utförde ett test där gruppmedlemmarna för hand 
klippte ett tiotal förpackningar i tio millimeter breda strimlor precis som gruppen föreställt sig att 
produkten ska komma att göra. Genom att jämföra volymupptagningen av dessa med normalt vikta 
platta förpackningar uppskattade gruppmedlemmarna en minskning av volym på hela 60bil – 70 
procent. 
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4.2 Förstudie 

Efter att ha kommit fram till en idé ville projektgruppen se så att inga alltför liknande produkter fanns 
på marknaden redan för att inte riskera göra intrång på något patent. Detta gjorde gruppen först 
genom några enklare nyhetsgranskningar på webben (Google). Det gruppen fann var att det inte 
fanns några produkter som uppfyller samma önskemål som projektgruppen tänkt sig att produkten 
ska göra. De närmaste som hittades var vanliga dokumentförstörare och lite tyngre maskiner för allt 
från kontorsbruk till större industrier. Projektgruppen kom fram till att produkten behöver erbjuda 
kunden något unikt förutom enbart strimlar-funktionen för att kunna bli något på marknaden (bilaga 
3, Kravspecifikation). 
 
Efter detta genomfördes en mer omfattande och djupare undersökning efter konkurrerande 

produkter genom patentdatabassökningar på Espacenet.com för att se ifall det fanns några patent 
som riskeras att göra intrång på. Projektgruppen använde sig av sökord såsom shredd, shredder, 
shredding machine, shredd device, package shredder. De söksvar gruppen fick fram gav till lättnad 
inga resultat som kunde komma i vägen för projektet. Databassökningen genomfördes dock endast 
av projektmedlemmarna själva och då ingen av projektmedlemmarna har några tidigare betydande 
erfarenheter av patentsökningar kan det vara en bra idé att använda sig av någon professionell 
kompetens såsom Valea längre fram ifall projektgruppen skulle välja att gå vidare med produkten. 
 
Då projektgruppen nu definierat vad produkten ska åstadkomma ville gruppen ta reda på hur mycket 
detta faktiskt kommer påverka i slutändan. Projektgruppen kontaktade FTI (Birgitta Larsson, FTI, 
2013-11-14 ), förpacknings och tidningsinsamlingen som är ansvariga för tömning av containrarna på 
återvinningscentralen. Gruppen ex. fick reda på statistik såsom hur många återvinningsstationer som 
finns i Sverige och hur ofta dessa töms. Projektgruppen kontaktade sedan Stena Recycling som har 
hand om grovsorteringen av kartongen (sorterar bort plast m.m. som inte hör hemma där) efter att 
förpackningarna lämnat FTI och blev informerade om att det är Fiskeby Board som har hand om 
slutprocessen. Fiskeby Board som är ansvariga för kartongen och gör pappersmassa av den 
kontaktades därefter och gruppen fick bl.a. reda på hur återvinningsprocessen ser ut och på så sätt 
kunde projektgruppen dra slutsatsen att strimlingen av förpackningarna inte påverkar denna process 
negativt. 

4.3 Benchmarking 

Efter att ha definierat idén och genom databassökningar sett att det var fritt fram för att börja 
utveckla själva produkten valde projektgruppen att göra en benchmarking direkt genom att köpa in 
en dokumentförstörare med ungefär samma huvudfunktion och se vilka lösningar här som gruppen 
själva kunde tillämpa i sitt egna fall. Vanligt är att benchmarking sker efter att man själva diskuterat 
och tagit fram förslag på lösningar för att inte hämma innovationsförmågan och äventyra 
kreativiteten (Lars Holmdahl). I detta fall kände gruppen att detta inte var den lämpligaste metoden 
då fokus inte låg främst i att ta fram en egen lösning för att strimla förpackningarna då det redan 
finns beprövade och väll använda metoder för detta när det gäller maskiner som ska strimla både 
lättare material till mycket tyngre. Gruppen vill i detta fall hänvisa till det välkända uttrycket "Man 
behöver inte uppfinna hjulet på nytt”. 
 
Genom denna benchmarking fick projektgruppen idéer om hur man kunde lösa det mesta av 
maskineriet till huvudfunktionen. Gruppen fick idéer om hur produkten skulle strimla, hur drivningen 
kan se ut och hur delarna kan placeras för bra platsutnyttjande. 

4.4 Planering 

Nu var det dags att planera och lägga upp själva arbetet för att kunna gå över till själva 
genomförandet. Projektgruppen började med att identifiera de aktiviteter som gruppen redan då 
visste om att dem behöver genomföras. Projektgruppen satte sig ner och diskuterade för att sedan 



SecRePac 

6 

 

skriva ner de identifierade momenten, detta för att få en överblick av omfattningen. Gruppen valde 
att utveckla ett Gantt-schema (Bilaga 5, Gantt-schema). Vidare höll projektgruppen även möten en 
gång i veckan för planering av nästa veckas aktiviteter och även uppföljning av hur gruppen ligger till i 
jämförelse med Gantt-schemat. 

4.5 Marknadsundersökning 

Efter att ha identifierat vad projektgruppen själva tycker är ett problem, hur gruppen tänkt lösa detta 
och hur stor påverkan produkten faktiskt har, ville gruppen veta vad omvärlden tycker och om det 
finns ett behov av en sådan. Gruppen skapade en internet-enkät och fick ca 80 svar. Gruppen fick 
bl.a. fram att ca 70 procent av de svarande återvinner sina förpackningar ibland eller alltid. Utav de 
resterande 23 som inte återvinner i dagsläget svarade hela 78 procent att de skulle kunna tänka sig 
börja återvinna om det fanns en produkt som denna. Av de som redan återvinner svarade 
majoriteten att de skulle kunna tänka sig betala för en sådan produkt.  
 
I stort sett alla av de svarande är studenter med lite pengar, dessa är inte den målgrupp gruppen 
riktar sig till. Produkten riktas främst till familjer och villa-ägare då de har störst behov av en sådan 
maskin, har mer pengar och är enligt statistik duktigare på att återvinna. Därför tror gruppen att man 
skulle få ett ännu bättre resultat om undersökningen utfördes bland dessa.  
Se mer om resultatet av marknadsundersökningen i bilaga 9, Marknadsundersökning. 

4.6 Genomförande 

Nedanstående aktiviteter presenteras i kronologisk ordning. 
 
Efter att projektgruppen identifierat de aktiviteter som behöver göras under projektets gång och 
klargjort vad man ville få ut av produkten genomfördes en marknadsundersökning att bl.a. se ifall 
andra än projektgruppen ser ett behov av denna. Alltså undersöka ifall det finns någon potentiell 
marknad. Marknadsundersökningen genomfördes som en enkät på Google Docs och delades via 
Facebooks hemsida. Mer detaljerat resultat av undersökningen finner ni bland bilagorna (Bilaga 9, 
Marknadsundersökning) Undersökningen ledde till närmare 80 svar på frågor projektgruppen 
formulerat och gav svar som ledde till att kunna identifiera bl.a. efterfrågan på produkten och 
prisönskemål.  
 
Nästa steg för projektgruppen var att ta fram en kravspecifikation för produkten (Bilaga 3, 
Kravspecifikation) Kravspecifikationen innehåller både de krav projektgruppen satt men även 
önskemål som gruppen kommer arbeta med i mån av tid. Kravspecifikationen grundar sig bl.a. på de 
svar gruppen fick ut genom marknadsundersökningen men även de krav gruppen anser rimliga med 
hänsyn till det test som genomfördes (Bilaga 8, Test) och vad gruppen anser rimligt med hänsyn till 
den tid som finns för projektet. 
 
Projektgruppen har använt sig av BAD, PAD, MAD och CAD (Holmdahl, 2010). Gruppen började med 
att sätta sig ner för att diskutera och komma fram till olika förslag (Bilaga 10, Idégenerering skisser) 
på hur man tänkt sig att prototypen ska se ut och konstrueras. Projektgruppen inledde därefter PAD 
fasen där gruppmedlemmarna var för sig satte sig och ritade skisser (Bilaga 7, Skisser) med två till tre 
olika förslag över hur projektgruppen tänkt sig att helhetsprodukten och alla väsentliga delar skulle 
se ut. Därefter träffades gruppen för att diskutera skisserna och kom fram till dem man ansåg bäst 
baserat på marknadstrender och lämpligast när man tittar på tillverkningsbarhet gällande eventuell 
framtida serieproduktion. MAD och CAD kommer i ett senare skede. 
 
Runt jul höll projektgruppen en halvtidsredovisning av projektet där gruppen redovisade för övriga 
projektgrupper i klassen och handledare hur långt gruppen kommit hittills i arbetet och hur 
planeringen ser ut för fortsättningen. Bl.a. redovisades de olika skisser projektgruppen tagit fram och 



SecRePac 

7 

 

beslutat sig att använda sig av.  Det ställdes en hel del frågor av de andra projektgrupperna där fokus 
främst låg kring säkerhetsfrågor och hur gruppen tänkt lösa dessa. Då denna produkt kommer att 
innehålla delar som vid felaktig användning eller brist på säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga 
personskador valde projektgruppen efter denna kritik att lägga en del fokus på säkerhetsfunktioner 
(se 6.2 Funktion/Säkerhet). 
 
Projektgruppen tog därefter kontakt med ALMI Företagspartner då gruppen insett att det skulle 
behövas ekonomisk hjälp inför tillverkningen av prototyp. Till ALMI lämnade gruppen in ett 
dokument (bilaga 11, Almi-ansökan) där gruppen bl.a. beskrev idéen och framtidsplaner m.m. 
Ungefär som en affärsplan. Projektgruppen beviljades bidrag om 15 000: - till prototypbygge och 
dessa pengar skulle gå till två olika prototyper. 
 
Gruppen beslutade sig i tidigt skede för att två stycken protyper (MAD) ska tas fram då vår produkt i 
jämförelse med många andra projektgruppers produkter är väldigt stor, innefattar många 
komponenter, kräver hög precision, mycket optimering och teknik. Den första prototypen skulle 
göras hyfsat enkel och endast vara fokuserad på produkten huvuduppgift, strimlar-funktionen. Detta 
för att det är den svåraste delen som kräver mest optimering. Därför behövdes tester göra för att 
kunna förbättra funktionen inför den slutliga prototypen. Alla andra funktioner och delar  
Övriga delar togs alltså inte med här för att utnyttja tiden så effektivt som möjligt. Denna prototyp 
byggdes i skolans verkstad och gruppen använde sig utav ett flertal leverantörer (Bilaga 4, 
Leverantörer) för tillverkning av de flesta delar som projektgruppen sedan monterade ihop. 
 
Nu hade projektgruppen samlat på sig en del kunskaper och idéer om hur slutprototypen lämpligast 
konstrueras avseende kvalitet på produkten och tillverkning. Projektgruppens nästa steg var nu att 
lägga fokus på en mer detaljerad design (CAD) innan bygget av slutprototypen kunde inledas. Alla 
olika delar ritades upp i Catia V5 och sattes ihop till en produkt, på så sätt kunde gruppen se att allt 
gick ihop och att inga delar krockade med varandra. 
 
Utifrån CAD:en började bygget av slutprototypen, men innan dess och parallellt med CAD:en 
behövde projektgruppen fatta beslut om hur den skulle tas fram på lämpligaste sätt och vilka som 
skulle göra detta. Make or Buy decisions. Projektgruppen kontaktade företaget GTprototyper 
angående tillverkning av de större plastdelarna men då gruppen fick en indikation att bara själva 
ytterlådan skulle kosta mellan 20 000 – 25 000: - insåg gruppen att detta skulle bli alldeles för dyrt 
med hänsyn till budgeten (Bilaga 12, Budget) Valet föll alltså på ett Make-decision här. Dock fanns 
det en del delar som gruppen själva inte kunde tillverka såsom rotationsblad och axlar. Delar till 
byggandet av lådan behövde också köpas in och även motor och många fler komponenter (Bilaga 4, 
Leverantörer). Parallellt medan gruppen väntade på leverans av vissa delar inleddes byggandet av 
prototypen men vissa mindre delar såsom handtag köptes i efterhand då de missats. 
 
Prototypen skiljer sig aningen från CAD-ritningarna som togs fram. Dessa ritningar är främst för att 
visa hur slutprodukten ska se ut och då det hade blivit för tidskrävande och som tidigare nämnts inte 
rymt inom projektgruppens budget att tillverka en exaktare prototyp lades fokus främst på att bygga 
och testa alla de olika funktionerna. Alla lådor och plana ytor tillverkades genom att limma samman 
plastskivor som köpts in för enkelhetens skull medan mindre detaljer såsom konsoler till tryckplattan 
där det krävs mer avancerade former och noggrannhet valdes att tillverka genom 3d-utskrivning i 
ABS-plast (filament). Detta gjordes utav projektgruppen själva i skolans verkstad. 
Resultatet av prototypen uppfyllde inte projektgruppens mål till 100 procent. En produkt som denna 
kräver väldigt hög precision vid tillverkning när det gäller bl.a. avstånd mellan rotationsblad och 
avstånd mellan kugghjul som samverkar med varandra. Vid prototyptillverkning gjordes majoriteten 
av arbetet och monteringen för hand. Med hänsyn till detta och den tid gruppen hade att lägga på 
prototypen fick precisionen ta smällen. Vid test med att strimla ett mjölkpaket klarade produkten 
inte av detta. Efter undersökning av maskinen förstod projektgruppen att detta berodde på att 
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skärbladen inte låg tillräckligt tätt intill varandra och inte var tillräckligt vassa för att orka skära 
förpackningen vilket ledde till höga påfrestningar på maskineriet som i sin tur ledde till att det blev 
slirning och skador på tänderna mellan kugghjulen. 
 
Dessa problem försvinner vid tillverkning av slutprodukten bl.a. genom exakta avstånd mellan 
kugghjul, formgjutna vassare rotationsblad och exakta längder på distanser genom gjutning. Mer om 
detta finner ni under punkt 6. Produkten. 
 
Ytterligare ändring som gjorts under projektets gång utöver de som tidigare nämnts är designen och 
konstruktionen av tryckplattan till plastborttagningsfunktionen. Denna har helt bytt skepnad i 
jämförelse med de första skisserna. Vid tillverkning av slutprototypen såg gruppen problem i hur det 
på ett enkelt sätt skulle kunna kopplas in en säkerhets-switch till tryckplattan. Även osäkerheter kring 
ifall den är enkel och smidig att använda för användaren. Projektgruppen genomförde ytterligare 
brainstorming och kom fram till den nya lösningen ni finner i Bilaga 2, Cad-filer. Gruppen ansåg 
denna vara effektivare, mer robust och enklare att använda för användaren.   

5. Resultat 

5.1 Beskrivning av SecRePac 

Hushållsapparaten SecRePac är en produkt för hushåll som besparar användaren tid och även plats i 
hemmet genom att förenkla källsorteringen av förpackningar såsom mjölk-, juice- och yoghurtpaket 
genom att strimla dessa till mindre bitar. På så sätt utnyttjas utrymmet betydligt bättre då vanligt 
vikta paket innehåller en stor del luft. SecRePac är en snygg och lättanvänd produkt som besparar 
användaren tid i vardagen genom att minska resorna till återvinningsstationen. Enligt tester kan 
volymupptagningen minskas med upp till hela 60-70% jämfört med vikta förpackningar vilket betyder 
att resorna kan minskas till en tredjedel jämfört med tidigare. Detta betyder mer tid över till annat! 
Genom att strimla förpackningar minskar SecRePac deras volymupptagning och på så sätt påverkas 
även koldioxidutsläppen positivt då transporter för tömning av containrarna på 
återvinningsstationerna kan minimeras. SecRePac strimlar förpackningarna med hjälp av vassa 
roterande skärblad som sitter på två roterande parallella axlar och ligger sida mot sida för att fungera 
likt en sax. Axlarna är kopplade till en kraftfull motor som med hjälp av ett flertal kugghjul får bladen 
att rotera inåt i samverkan med varandra och skära sönder kartongen (Bilaga 2, Cad-filer). Bladen är 
konstruerade så att de skär kartongen både på längden och tvären för att få så små bitar som 
möjligt! SecRePac är även anpassad för att göra sorteringen av förpackningar ännu smidigare genom 
att den har en funktion för att skära ut och sortera bort plastgängan från förpackningen (Bilaga 2, 
Cad-filer).  

5.2 Funktioner/Säkerhet 

SecRePac drivs av 230volt och har fyra funktioner, ett för strimling (Auto), ett för rensning (Clear), ett 
för bakåtrotation av strimlare (Rewind) och ett för avstängning (Off). Auto och Off kommer att vara 
kopplade till både strimlaren och 
plastborren, medan Rewind och Clear 
kommer endast att vara kopplade till 
strimlaren. Anledning till att Auto är 
kopplad till bägge verktygen är för att 
båda kommer att ha en switch vilket 
betyder att användaren inte kommer 
behöva trycka på något för att 
funktionerna skall aktiveras. Med hjälp av 
dessa switchar skall funktionerna helt 
enkelt aktiveras automatiskt då de 
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triggas, därav namnet Auto. På plastborret kommer switchen att sitta nedsänkt så att den är utom 
räckhåll för fingrar rent av säkra skäl. För att plastborret skall aktiveras har projektgruppen valt att 
placera en pinne på tryckplattan som kommer att trigga den nedsänkta switchen då tryckplattan 
sänks ner. Vad det gäller strimlarens switch kommer även denna vara nedsänkt. Skillnaden är att här 
kommer förpackningarna man trycker ner längs tratten vara dem som triggar switchen och på så sätt 
aktivera strimlaren.  
 
Rewind och Clear funktionerna är kopplade till strimlaren då projektgruppen ser bara användning för 
dessa funktioner till denna. Rewind gör att man kan rotera strimlaren i motsatt riktning ifall något 
skulle fastna. Samma funktion har Clear knappen fast i "rätt" riktning, användaren kan behöva rensa 
utan att behöva bli tvungen att trycka ner en ny förpackning bara för att komma åt switchen.  
 
Redan i tidigt skede ansåg projektgruppen att denna produkt skulle kunna leda till personskador vid 
felaktigt användande och brist på säkerhetslösningar. Utöver de tidignämnda säkerhetsåtgärderna 
har gruppen även tillämpat tre andra säkerhetsåtgärder för att minimera skaderisken så gott det går. 
Det gruppen ytterligare har tillämpat är bl.a. en extra lång tratt för att öka avståndet från 
inmatningshållet till strimlaren, en switch som känner av att ovandelen sitter på plats och en 
skjutlucka på ovansidan med barnsäker spärr. Ovandelen som består av själva maskineriet måste 
vara placerad korrekt på själva lådan för att ens någon av funktionerna skall kunna aktiveras.  

5.3 Design 

SecRePac består av 3 huvuddelar nämligen en ytterlåda, en innerlåda och en ovanlåda. Ytterlådan är 
den som håller allt på plats och även den som förmedlar den moderna designen projektgruppen valt 
efter hur dagens moderna kök ser ut. Projektgruppen vill att SecRePac skall smälta in i köket och på 
så sätt bli ett med köket. Gruppen anser att designen är en viktig del i köpbeslutsprocessen och 
därför vill gruppen att produkten passar in i dagens trend så att kunderna får ett gott intryck vid 
första ögonkastet (www.koksportalen.se). För att SecRepac skall passa in i de flesta moderna kök har 
gruppen valt att ha två färgval på produkten, nämligen svart och vitt. Färgerna svart och vitt passar in 
till det mesta eftersom de är de mest tidlösa färgerna vilket betyder att de hänger alltid med 
trenderna. Kök har sedan lång tid tillbaka om man kollar på trender alltid varit väldigt raka i grund 
och botten. Med raka menar man att kanter syns tydligt genom hur skåp, hyllor, bänkar och vitvaror 
m.m. är utformade. Därför har gruppen valt att följa den trenden och designat produkten kantig och 
neutral (Bilaga 2, Cad-filer).  
 
Utöver ytterlådan finns en innerlåda vilken har en funktion att samla ihop de strimlade 
förpackningarna som kommer ner från den tredje huvuddelen vilket är ovandelen. Ovandelen är den 
del som håller hela maskineriet på plats och innehåller även alla säkerhetsåtgärder som 
projektgruppen har tillfört produkten. För att tömma innerlådan har projektgruppen valt att 
integrera en lucka på ytterlådan som möjliggör att användaren kan tömma innerlådan på ett smidigt 
och enkelt sätt. 

5.4 Materialval 

Projektgruppen har noga valt ut material till de komponenter som produkten består av (Bilaga 14, 
Komponentlista samt break-even) med hänsyn till hållfasthet, pris, design, egenskaper och miljö. 
Nedan finner ni en lista på de materialval som gjorts (För information om tillverkning se 
Produktionsprocess): 

 Plastkomponenter: De mindre komponenterna kommer tillverkas i polyamid 6, ett 
plastmaterial som enligt (National plast) är lämpligast baserat på gruppens krav på pris, 
styrka, värmetålighet m.m. De större lådorna kommer tillverkas i PP (Polypropen) då detta är 
en termoplast som vanligen vid tillverkning av produkter likt plastkomponenterna till 
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SecRePac. (sv.wikipedia.org). Materialet har hög hållfasthet, det är slagtåligt och har låg 
densitet. 

 Kugghjul: Kugghjulen kommer att tillverkas i rostfritt stål då projektgruppen bestämt detta 
efter att ha jämfört med de vanligaste materialen för tillverkning av kugghjul nämligen stål, 
rostfritt stål, mässing och plast (www.mekanex.se). Det får inte rosta då det kommer bildas 
en del fukt och kan komma i kontakt med vätska när förpackningarna strimlas. Efter 
prototyptestet vet projektgruppen att plast kommer ha svårt att ta upp de stora krafterna 
som kommer uppstå. Mässing är dyrare och behöver behandlas för rosttålighet och har även 
större negativ miljöpåverkan (www.assaabloy.com). 

 Axlar: Axlarna kommer tillverkas i något stål. Även här behövs det vara rosttåligt och de 
kommer antingen behöva ytbehandlas eller vara i rostfritt stål. Vilket stål som kommer 
användas får diskuteras med leverantören för att se vad som är lämpligast baserat på krav 
gällande krafter och pris m.m. 

 Rotationsblad: Rotationsbladen kommer tillverkas i aluminium då materialet är lämpligt för 
den tillverkningsmetod gruppen valt att använda sig. Aluminium är också lätt att forma, lätt, 
billigt och det rostar inte. (www.wicona.se). 

 Hålsågen kommer att tillverkas i bi-metall, även här pga. majoriteten av hålsågar tillverkas av 
bi-metall och det finns har inga extrema krav som får gruppen att överväga andra material. 
(www.k-rauta.se). Det ger hög tålighet och lång livslängd. 

 Plåtkonsol: Plåtkonsolerna som är till för att hålla mekanismen i ovanlådan på plats kommer 
att tillverkas i rostfritt stål för att garantera lång livslängd och kvalité. Konsolerna kommer att 
utsättas för fukt vilket betyder att korrosion kan uppstå upp stålet inte är skyddat från rost 
med någon form av legering.   

6. Produktionsprocessen 

6.1 Tillverkning 

Slutmonteringen av produkterna kommer ske i en verkstadslokal som kommer hyras i Göteborg. Här 
kommer endast själva hopsättningen av produkten att göras, kvalitetskontroll, märkning och 
förberedas inför transport till kund. Gruppen kommer till en början försöka att lägga så mycket utav 
tillverkningen hos leverantörer för att slippa höga investeringar i maskiner, verktyg, personal och 
stora lokaler. Detta kan komma att ändras med tiden beroende på hur företaget växer. Den enda 
utrustningen som kommer köpas in är standard handverktyg och skruvdragare i princip. Truck kan 
även komma att köpas in. 
 
Tillverkningen kommer att ske både nationellt och internationellt för att pressa priserna så gott som 
möjligt. Till en början kommer projektgruppen dock lägga större delen hos leverantörer inom Sverige 
för att sätta sig in i branschen och kunna hålla en närmare kontakt ifall ändringar m.m. skulle behöva 
göras. Leverantörernas geografiska placering beror även på hur stora produkter det gäller och hur 
lätt de kan transporteras. Alla delar kommer alltså att köpas in och även bearbetning som kräver 
dyrare utrustning kommer att ske av leverantörer. Såsom svarvning, svetsning och felkoppling. 
 
När det gäller motorer kommer de tillverkas i Kina då gruppen hittat leverantörer med priser som 
ligger på betydligt lägre än i Sverige. Kina är ofta duktiga och billiga när det gäller elektronik och 
frakten är inte heller extremt dyr då produkterna är relativt små. När det gäller plastprodukter såsom 
stora lådor kommer gruppen använda sig utav nationella leverantörer till en början. Som tidigare 
nämnts är detta främst för att sätta sig in i branschen, kunna ha en nära kontakt till leverantören och 
snabba leveranser för att snabbt kunna leverera till kund i starten för att göra bra intryck. Mindre 
plastdetaljer kommer att tillverkas hos nationella leverantörer pga. att styckpriset för dessa är så 
pass lågt (pga. låg materialåtgång) att tillverkningspriset per styck inte är det avgörande. Den största 
utgiften för de mindre plastdetaljerna, ex. knopp, hylsa och distans (Bilaga 2, Cad-filer) är att ta fram 
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formverktyg. Dessa verktyg kommer beställas från Kina. Andra mindre dyra komponenter såsom 
fästelement (låsringar, skruv, muttrar m.m.) kommer även här till en början att köpas in 
internationellt pga. den låga prisskillnaden. Gruppen kommer titta närmare på billigare leverantörer 
från bl.a. Kina när det kommer upp i större kvantiteter och varje öre spelar ännu större roll. El-
komponenter kommer läggas hos leverantörer i Kina då elektronik som tidigare nämnts är billigare 
där överlag. Priset är så pass högt att leverantören baseras på pris och komponenterna är så pass 
små att de enkelt och billigt fraktas från Kina. 
 
Plastdelar kommer tillverkas genom formgjutning då detta är lämpligaste metoden (Johan 
Sverkersson, National Plast AB, 2014-05-10). Kugghjul kommer också beställas från kinesiska 
leverantörer. Rotationsbladen kommer tillverkas i Sverige till att börja med för enkel kontakt. Dessa 
kommer att pressgjutas då detta är lämpligaste metoden (www.gnosjoregion.se) pga. bl.a. 
möjligheten att tillverka detaljer med komplicerade former och med hög precision vilket är ett krav. 
Metoden är även lämplig för aluminium vilket rotationsbladen kommer vara tillverkade i. Det 
kommer finnas konsoler i produkten vilka kommer skäras ut med laserskärning. Laserskärning är bra 
när det gäller att skära raka linjer och det krävs snabbhet och precision och är billigare än ex. 
vattenskärning (www.laserskaerning.se) Enligt kontakter lämpar det sig bäst för denna produkt 
(Martin Ledel, Plåtcenter, 2014-05-04). Gummilister kommer att köpas in antingen från Kina eller 
någon svensk leverantör såsom (National Gummi). Här köps in någon standardlist då det finns många 
olika varianter som passar projektgruppens önskemål för att slippa verktygs kostnad. Dessa köps in 
antingen i meterform på rulle eller färdig-kapade beroende på pris och förhandling. 
 
Som tidigare nämnt kommer det inte tillverka något på plats i verkstaden utan endast montera ihop 
de beställda delarna. Vissa produkter kommer behöva bearbetas innan montering, såsom ihop-
svetsning av hålsåg och kugghjul. Detta planerar gruppen att låta något svets-företag göra för att 
slippa köpa in svetsutrustning. Gruppen kommer sannolikt använda sig av något nationellt företag för 
detta för att slippa dyra frakter till och från ex. Kina. Även våra axlar kommer behöva bearbetas 
genom svarvning. Gruppen satsar främst på att hitta en leverantör och skapa samarbete med någon 
som både tillverkar och bearbetar axeln för att slippa onödiga mellanled. Går inte detta kommer 
projektgruppen att kontakta företag som svarvar och se till att axlarna skickas direkt för bearbetning 
innan de anländer för att slippa onödiga transportkostnader och hantering. Även elektroniken 
behöver kopplas ihop vilket gruppen kommer låta någon extern leverantör göra åt gruppen för att 
slippa köpa in utrustning och anlita kompetens, i alla fall till en början. Gruppen kommer först och 
främst titta på kinesiska marknaden för detta pga. den tekniska kompetensen som finns där till 
väldigt låga priser. Gruppen ska arbeta för att skapa samarbete så att våra motorer och el-
komponenter från Kina skickas direkt till denna leverantör av samma skäl som tidigare punkt. För att 
skapa samarbete och hitta bra och billiga kontakter efter satta önskemål kommer gruppen använda 
sig av någon utomstående som har kompetens inom detta, ex. Kinaguiden.se. 

6.2 Kompetensanalys 

Rekryteringen kommer att fungera genom att handplocka den kompetens som behövs för detta 
ändamål. Detta sköts genom att ha personliga intervjuer och därefter bedöma ifall de passar in i 
företaget eller inte. Ifall gruppen känner att en utveckling kommer att ske och att personalen inte 
räcker till oavsett hur hög kompetensnivå gruppen har, kommer gruppen att påbörja rekrytering i 
god tid.  
 
Till en början kommer projektgruppen att anställa en person som sköter monteringen av gruppens 
produkter. Som ägare kommer gruppmedlemmarna i mån av tid att arbeta i produktionen så mycket 
gruppen kan och då det administrativa trappar ner. Beroende på hur fort företaget expanderar 
kommer gruppen att anställa fler och fler. Gruppen kommer främst rikta oss mot att först skaffa 
någon som kan ta hand om supporten, beställningar och andra viktiga ärenden. Därefter som tidigare 
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nämnt gäller det att rekrytera med hänsyn till hur mycket som finns att göra, hur snabbt företaget 
utvecklas och expanderas.  
 
Risken med att vara flexibel som ägare är att det lätt hänt kan krocka med arbetsuppgifterna och för 
att förhindra dessa kollisioner kommer gruppen att utgå från kompetensen varje individ har. Det man 
är bra på är det man skall ha som huvudarbetsuppgift. Sedan beroende på hur mycket man har att 
göra kan man rycka in för att hjälpa medarbetarna. 

7. Affärssystem 

7.1 Marknaden 

Produkten kommer främst riktas till villaägare i åldern 30-60 med familj. Denna åldersgrupp har i 
regel mycket pengar jämförelsevis med andra. (webcache.googleusercontent.com/). Attityd spelar 
också roll. Yngre personer är inte lika måna om att källsortera (Knussen et al, 2004) och äldre 
personer än detta är ofta kritiska mot ny teknik och inte villiga att bryta gamla vanor. Villaägare är 
enligt undersökningar flitigast bland alla på att källsortera sina hushållsförpackningar (Birgitta 
Larsson, FTI, 2013-11-14 )därför ser gruppen störst potential här. Priset på produkten kommer 
förmodligen göra att den ses som en lyxigare produkt och gruppen kommer därför främst rikta sig 
mot män och kvinnor med medel-hög inkomst. 
Familjer förbrukar i regel fler hushållsförpackningar än ett hushåll på ex. en till två personer då fler 
personer i hushållet = fler förbrukade förpackningar = större behov. Barnfamiljer har ofta dåligt med 
tid och dessa faktorer gör att gruppen tror att dessa har störst behov av produkten och skulle kunna 
tänka sig köpa vår produkt. 
 
Antal villor i Sverige är i dagsläget över 1,7 miljoner (www.hittafastigheter.se). Detta betyder i princip 
projektets marknad består av 1,7 miljoner potentiella kunder. Gruppen begränsar sig inte enbart till 
de hushåll som källsorterar i dagsläget utan till alla villaägare då gruppen med produkten vill få fler 
att börja med källsortering. 
 
För en lite rimligare siffra:  
Enligt SCB (www.scb.se) tillhör närmare 40 procent av Sveriges befolkning projektets åldersmålgrupp 
och enligt SCB så är det främst barnfamiljer som bor i villor (www.scb.se). Om man gör en grov 
uppskattning att det är ungefär lika stor andel av befolkningen som ingår i en barnfamilj som är i 
åldern 30-60 får man med befolkningsmängden 9,6 miljoner (www.scb.se) att det är ca 4 miljoner 
familjer i Sverige. Enligt SCB bor ca 70 procent av dessa i villor (www.scb.se) vilket ger projektet 
ungefär 2,8 miljoner. Enligt samma källa ser man även att det bor i genomsnitt 2,7 personer per villa 
vilket ger projektet ungefär 1 miljon hushåll. Då gruppen främst riktar sig till de hushåll med medel – 
hög inkomst görs en uppskattning genom att studera inkomstfördelningen i landet (blogg.svt.se) att 
ca 30 – 40 procent av dessa tillhör produktens målgrupp när det gäller inkomst. Produkten får alltså 
en målgrupp på uppskattningsvis 300 – 400 000 hushåll! Denna siffra är givetvis en grov uppskattning 
och det finns självklart fler människor produkten kan locka. 

7.2 Konkurrens 

De direkta konkurrenterna är företag såsom Rexel, Ideal och HSM m.m. som säljer 
dokumentförstörare i större skalor som klarar av från 200 ark åt gången vilket betyder att de skulle 
klara av hushållsförpackningar (www.directofficesupply.co.uk). Dock börjar priserna på 5 000 upp till 
300 000 kronor vilket projektets målgrupp aldrig skulle vara beredda att betala (Bilaga 9, 
Marknadsundersökning). De är heller inte anpassade för hemmet då de väger från 100 upp till 1200 
kilo vilket betyder att de är klumpiga och otympliga att integrera i hemmet. Dessutom är dessa 
dokumentförstörare inte anpassade för hushållsförpackningar då de varken har tätningslister som 
reducerar lukten från behållaren samt ingen plastborttagningsfunktion för plastgängorna till korken.  
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De direkta konkurrenternas fördelar är att de har byggt upp ett varumärke och även har en god 
erfarenhet inom denna marknad. Detta betyder att de enkelt skulle kunna göra en liknande produkt 
då gruppen går ut på marknaden med den. Företaget måste etablera sig snabbt d.v.s. få mycket 
andelar av marknaden på kort tid. Dock har gruppen som fördel att SecRePac är först. 
 
Den indirekta konkurrenten i detta fall blir människans sätt att hantera problemet i dagsläget. Man 
löser detta problem antingen genom att man viker förpackningarna så att de tar mindre plats, eller så 
slänger man dem helt enkelt bland det övriga avfallet. Dessa olika lösningsmetoder är dock vad 
varken människan eller miljön föredrar enligt marknadsundersökningar och allmän fakta om 
återvinning.  
 
Fördelen med dagslägets indirekta lösningsmetoder är att det har blivit till en vana. Vanor är ofta 
svåra att bryta om argumentet till en förändring inte är tillräckligt starkt. Detta betyder i sin tur att 
om gruppen inte lyckas med att framföra ett gott intryck kommer potentiella kunder inte bli 
påverkade av SecRePac. 

7.3 Marknadsplan 

Köksutrustning såsom diskmaskiner, mikrovågsugnar, kaffekokare m.m. säljs oftast hos grossister 
såsom Elgiganten, Jula, Siba m.m. för att effektivt kunna nå marknaden och inte behöva ha ett alltför 
stort färdiglager i sin fabrik. Eftersom projektgruppen både vill skapa marknadsandelar fort då vår 
produkt är ny för marknaden, och dessutom hålla färdiglagret så litet som möjligt känner gruppen att 
samarbeten med grossister är det bästa valet. Genom att ha grossister som mellanhand kan gruppen 
nå marknaden snabbare och marknadsföra den tydligare då grossister har resurser som egna 
tidningsblad som skickas ut till potentiella kunder, reklam på TV där de visar nya produkter och 
kampanjer, stora och tydliga skyltar nära fabriken med erbjudanden och nya produkter m.m. Alla 
dessa resurser är väldigt nyttiga då gruppen verkligen vill synas så mycket som möjligt. Försäljningen 
kommer därför att ske till grossister som sedan säljer till slutkunden. Gruppen kommer att leverera 
produkter till grossisterna beroende på efterfrågan och hur deras lager ser ut som tidigare nämnt. 
 
Priset projektgruppen har satt på SecRePac är 800skr exklusive moms vilket är baserat efter 
tillverkningskostnad, marknadsföring, grundinvesteringar m.m. (Bilaga 12, Budget). Slutkunden 
kommer att få betala för produkten runt 1000skr till en början, sedan kommer eventuella 
produktutvecklingar vilket gör att priset på första produkten går ner och säljs på rea. 
Tillverkningskostnaden för delarna till SecRePac beror lite på ex. hur många delar utav varje grupp 
väljer att köpa in åt gången. Köper vi in ex. 1000 motorer kostar det oss ca.40 kronor per motor, 
köper man in 10000 motorer kostar det istället närmare 25 kronor. Gruppen har för att göra 
beräkningarna enkla utgått ifrån maxkostnaden för alla delar och detta landar på ca.440 kronor per 
produkt. Sedan tillkommer en stor grundinvestering för verktyg som fördelas på antalet produkter 
som säljs. När man satt priset som ligger på 800 kronor exkl. moms har gruppen främst utgått ifrån 
vad kunderna enligt marknadsundersökningen sagt att de är villiga att betala. Gruppen vill ligga nära 
kundernas önskemål men gruppen har justerat och anpassat priset efter vad man anser rimligt för en 
sådan produkt, hur mycket den kommer kosta att tillverka och ett litet vinstpålägg som gruppen 
anser rimligt i jämförelse med ex. mål-tiden för break-even och vad gruppen tror den riktiga 
målgruppen skulle vara beredda att betala i jämförelse med majoriteten av de svarande då dessa har 
en lägre inkomst och mindre behov av SecRePac. 
 
Vad gruppen kommer att tjäna på varje såld produkt beror helt på hur många produkter man säljer 
och över hur lång tid. Men gruppen kommer sälja produkten för 800 kronor, materialkostnad 
inklusive bearbetning och tillverkning (slutmontering inte medräknat) kommer kosta 440,17 + 25 = 
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465,17 kronor vilket ger en förtjänst på 800-465,17 = 334,83 kronor per produkt. Efter detta 
tillkommer som sagt verktygskostnad, löner, marknadsföring, lokalhyra, återförsäljares arvode m.m. 
 
Projektgruppen kommer själva stå för support och uppföljning och se till att vara nåbara alla vardagar 
under tiden medan man arbetar med annat såsom produktion. Gruppen kommer lägga stor vikt vid 
att få kunden nöjd. I första hand kommer man försöka hjälpa kunden via telefon men går inte detta 
turas vi om att besöka kunden hos dem beroende på vem av oss som har tid. Gruppen kommer se till 
att turas om (ex. varannan dag) med att ta avsatt tid till att behandla returer, svara på mail och annat 
nödvändigt pappersarbete m.m. Då gruppen efter ett tag har planerat att även börja tillverka 
tillbehör till produkten såsom speciella anpassade påsar, utbytbara plast-borr och smörjmedel som 
exempel kommer man av återförsäljaren gruppen samarbetar med se till att få upplysningar om alla 
kunder som köpt SecRePac för att i efterhand (ex. en månad efter inköp) skicka ut mail, eller ringa ett 
telefonsamtal i mån av tid för att informera kunderna om de tillbehör man säljer till produkten och 
ev. ge rabatt om de köper inom en viss tid för att sätta press på dem. Returer kommer gruppen 
behandla genom att låta återförsäljaren ta emot varorna. Om det skulle vara något problem med 
produkten skickas den tillbaka till verkstaden och därefter får man undersöka och bedöma om det 
går och är värt att reparera produkten eller kassera. 

7.4 Distribution 

Leveranserna av produkten till de grossister som skapas samarbete med kommer att ske via 
lastbilstransport då man till en början kommer rikta sig mot nationella kunder. Projektgruppen har 
jämfört lastbilstransport med flyg och tåg kombinerat med lastbilstransporter beroende på vart 
produkterna skall levereras. Flyg skulle kosta gruppen en förmögenhet och eftersom till en början 
skall sälja produkterna nationellt kommer flyg vara både en onödigt dyr samt icke miljövänligt val. 
Eftersom grossister oftast har ett centrallager så är tåg heller inget alternativ för gruppen då man 
endast kommer att transportera varorna till deras lager. För att minska lastbilstransportkostnaderna 
så gott det går och få ett nära samarbete kommer gruppen att skapa ett samarbete med endast ett 
logistikföretag där man bestämmer att dem sköter alla transporterna (sv.wikipedia.org). 
 
De leverantörer som kommer användas är både nationella och internationella, främst från Kina 
beroende på vilken typ av produkt det är, vilken prisskillnad det är och ifall produkten kräver extra 
bearbetning m.m. Gruppen har hittat leverantörer till de allra flesta och mest betydande 
komponenterna vilka ni finner mer info om i Bilaga 4, Leverantörer. 

7.5 Ekonomiska planer/kalkyler 

Projektgruppen har tagit fram en budget för produkten där man ex. tagit fram break-even för 
produkten och hur mycket man går i vinst per varje såld SecRePac. Budgeten är en uppskattning då 
många faktorer spelar in och ex. uppskattningar om antal sålda produkter behöver göras. I Budgeten 
har bl.a. tagit hänsyn till material- och tillverkningskostnader för alla delar, efterbearbetning, löner, 
marknadsföring, verktyg för formgjutning och lokalhyra m.m. Se bilaga 12, Budget för mer detaljerad 
information. 

7.6 Tidsplan 

Projektgruppen planerar att gå ut med produkten på marknaden under 2015. Resterande halvan av 
2014 kommer gå åt till att utveckla vidare produkten genom ytterligare prototypbygge och tester för 
att vara säkra på att den uppfyller kraven och fungerar även efter några månaders användande. 
Gruppen kommer arbeta med att skapa samarbeten med de leverantörer vi hittat, titta mer på 
marknadsföringsmetoder, lokaler att hyra och tillverkning av formverktyg m.m. 
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7.7 Risker (produkten) 

Gruppen har identifierat vilka risker som kan uppstå och hindra SecRePacs framtid. Den största risken 
är att de potentiella kunderna inte har intresse av att använda sig av SecRePac, att efterfrågan är för 
liten. Frågeställningarna i riskanalysen har varit; Vilka risker finns? Hur hanteras riskerna? Vilka risker 
är störst? För en mer detaljerad beskrivning av riskerna och svar på frågorna ses i (Bilaga 6, 
Riskanalys) 

7.8 Sekretess 

Projektet har varit helt öppet och presenterats till alla som haft intresse av det. 
 

8. Diskussion/Reflektion 

8.1 Positionering 

Idén med SecRePac och dess positionering gentemot vad som redan finns idag är en tillämpning av 
tekniker som redan finns på marknaden men med förbättringar och anpassningar för att fylla ett helt 
annat ändamål och nå nya marknader. 
Gruppen strävar efter att positionera SecRePac som en modern teknisk lösning som värnar om 
miljöns bästa. När man ser en SecRePac så ska den förknippas med nytänkande effektivisering. När 
folk tänker på företaget vill gruppen att de ska se företaget som ett nytt modernt företag som tänker 
i helt nya banor och skapar lösningar för miljön som ingen tänkt på innan. 
 
När projektgruppens medlemmar tittar på de strimlar-maskiner som finns ex. för kontorsbruk idag 
ser vi en ganska trist produkt med enbart syftet att underlätta arbetet. Detta vill gruppen inte att 
SecRePac ska förknippas med. Gruppen kommer genom designen och marknadsföring få kunder att 
se SecRePac som en produkt som syns och lyfter upp helhetsintrycket av det moderna köket, inte 
bara ett komplement som smälter in i mängden. SecRePac kommer i alla fall till en början att säljas i 
vitt och eventuellt svart då det är de mest tidlösa färgerna och passar bäst in bland dagens moderna 
kök. Trots dessa färger vill gruppen att kunden ska förknippa SecRePac med grönt, miljöns färger. 

8.2 Hållbar utveckling 

Gruppen har arbetat med hänsyn till hållbar utveckling när SecRePac utvecklats. En hållbar utveckling 
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov (Lärarförbundet, 2012).  
 
Ur den ekologiska synen på hållbar utveckling uppfyller SecRePac verkligen kraven. Hela idéen bakom 
produkten är att minska den negativa påverkan på miljön. Den negativa påverkan på miljön SecRePac 
bidrar till är främst utsläpp från fabriker vid tillverkning av komponenter till produkten. Även utsläpp 
från transporter för leveranser av alla dessa komponenter och även transporter för leverans av 
produkterna till kunden. Den positiva effekten SecRePac har på miljön är att minska transporter och 
på så sätt minska utsläppen. Tanken är även att den ska få fler att börja med källsortering då den 
förenklar denna process. Då utsläppen vid tillverkning av en produkt endast är en engångshändelse 
är målet och tanken att de positiva effekter produkten har ska överstiga dessa då den har en 
kontinuerlig påverkan så länge den används. 
 
Även den ekonomiska synen ser gruppen positivt på. Tillverkning av produkten leder till nya jobb när 
det gäller tillverkning av delar främst. Dock kan det tyvärr även leda till en minskning av arbeten då 
transporter för hämtning av containrar på återvinningsstationer minskar. I och med målet att få fler 
att börja återvinna som effekt av SecRePac kommer detta leda till att man inte behöver skövla lika 
mycket träd vilket är dyrare att göra än att återvinna. 
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8.3 Arbetsmiljö  

Projektgruppen anser att delvis av arbetsmiljön är irrelevant att diskutera då företagsbilden inte är 
tillräckligt definierad. Det gruppen har tänkt på angående arbetsmiljön är den ergonomiska och 
psykosociala miljön.  
 
Till en början kommer produktportföljen bestå av en produkt 
vilket gör att arbetet kan bli monotont. För att förhindra att 
arbetet blir monotont kommer gruppen se till att 
arbetsuppgifterna är varierande. Varje montör skall tillverka 
en produkt från början till slut, dels för att få varierande 
arbetsmoment men också för att göra montören mer 
engagerad. Engagemanget träder fram då man som montör 
får ett större ansvar än om man bara skulle utföra ett 
delmoment i produkten. För varje delmoment skall utrusning 
finnas på plats just för dem arbetsmomenten som görs på just 
det delmomentet. Montören kommer att förflytta produkten 
mellan dessa stationer med hjälp utav en specialanpassad 
vagn vilket gör att produkten hamnar i en ergonomisk arbetshöjd. Enligt en rapport på 
Arbetsmiljöverket (2007:6) visar studier på att olika former av belastningar såsom arbetsställningar, 
arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden kan påverka kroppens muskler och leder 
väldigt negativt. För att förhindra att dessa typer utav belastningar ska ske kommer produktionen 
(förutom den specialanpassade vagnen) vara utrustad med verktyg på varje station som är anpassade 
i rätt höjd och avstånd från själva arbetsmomentet. Montörerna kommer dels arbetare på ett mer 
ergonomiskt sätt men också på ett mer effektivt sätt då allt kommer att vara inom räckhåll när de 
utför de arbetsmoment som skall göras på respektive station.    

8.4 Etik och moral 

Projektgruppen anser inte att produkten har speciellt stor påverkan när det gäller etik. Två typer av 
etik som skulle kunna diskuteras här är konsekvensetik och dygd-etik. Konsekvensetik syftar på 
effekten av någons handlande. Effekten av att använda SecRePac är att den negativa miljöpåverkan 
blir mindre. Det finns inga lagar överhuvudtaget som säger att man måste källsortera och köpa en 
produkt som leder till mindre utsläpp. Detta handlar mer om vad man anser rätt och fel och vad ens 
handlingar får för konsekvenser. Konsekvenserna av att inte källsortera och fatta beslut som har 
positiv påverkan på miljön leder till en icke hållbar utveckling. Gör man istället det motsatta vet man 
att man bidrar till en hållbar utveckling där ens barn, barnbarn och deras barn osv. kommer få en 
bättre framtid och man får på så sätt ett gott samvete. 
 
Dygd-etik handlar om livsstil och livsmönster. Det kan t.ex. vara vad bekantskapskretsen har för 
vanor, syn och åsikter om olika handlingar och vad man alltså själv är van vid. Om personer i ens 
närhet alla värnar om miljön påverkas man ofta av detta och blir själv miljömedveten vilket kanske 
betyder att man köper sig en SecRePac för det är det man anser rätt. 

8.5 Lika villkor 

SecRePac är en produkt lämplig för alla d.v.s. projektgruppen anser inte att SecRePac diskriminerar 
någon på något vis. SecRePac är fysiskt ansträngande anpassad så att alla skall kunna använda den 
oavsett åldersgrupp, dessutom handikappvänlig då höjden är såpass låg att även rullstolsbundna kan 
använda produkten korrekt. Utöver denna bekvämlighet att man inte behöver tömma avfallet lika 
ofta är det även lättare att tömma avfallet när man kommer till containrarna då avfallet är flexiblare 
efter att blivit strimlat. 
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När det gäller hållbar utveckling med syn på den sociala påverkan ser gruppen inte att SecRePac 
skulle ha någon slags negativ påverkan. 

8.6 Diskussion 

Detta utvecklingsprojekt har givit gruppmedlemmarna många bra erfarenheter och kunskaper som 
tas med vidare till framtida projekt. Projektet har givit gruppen kunskaper i allt ifrån att man tar fram 
en idé till steget då det är dags att gå ut med produkten på marknaden. Gruppen har fått kunskaper i 
alla de moment som behöver genomföras för en lyckad process och nå ett så bra resultat som möjligt 
på ett så effektivt vis som möjligt. 
 
 
Under projektets gång har projektgruppen givetvis stött på en del problem och motgångar precis 
som i de allra flesta projekt. Det är omöjligt att i förväg veta exakt vad som ska hända i ett 
nyproduktutvecklingsprojekt och därför går det inte att förhindra alla problem. Dock går det att 
hindra sannolikheten att dessa uppstår, antalet problem som uppstår och även förkorta tiden för att 
lösa problemen avsevärt i fall man har tidigare erfarenheter att lära sig ifrån och kunskaper i att 
planera inför dessa. 
 
Projektgruppen har bland annat stött på problem när det gäller att lita på leverantörer. Gruppen har 
av detta lärt sig att man aldrig helt ska förlita sig på annat något går som man väntar sig utan alltid ha 
en back-up plan redo att använda sig av när man märker att något inte går som väntat. Gruppen har 
även haft problem när det gäller tidsuppfattning. Gruppen har haft problem då man räknat med att 
något (i detta fall prototypbyggandet) ska ta en vis tid att genomföra men på grund av oerfarenhet 
inom området och oväntade problem to det mycket längre tid än väntat. Gruppmedlemmarna tar 
härifrån med sig att man alltid ska planera med marginal så att det alltid finns utrymme för oväntade 
problem. Genom detta har gruppen även fått en bättre uppfattning om hur lång tid vissa aktiviteter 
tar att genomföra vilket gör att framtida projekt blir lättare och mer korrekt planerat. 
 
För att diskutera kring metoderna som gruppen använt sig av vill gruppen först gå in på Gantt-
schemat som gruppen tagit fram. När ett Gantt-schema tas fram är det väldigt svårt att uppskatta 
hur lång tid aktiviteter kommer att ta i fall man aldrig genomfört dem tidigare. Gruppen har dragit 
slutsatsen och förstått att ett Gantt-schema inte är till för att följas till 100 procent utan mer en 
metod och hjälpmedel för att få en tydlig bild över omfattningen på projektet och en uppfattning av 
hur man ligger till tidsmässigt i jämförelse med vad man räknat med i början.  

9. Slutord 

Med detta vill projektgruppen tacka för sig. Det har varit en intressant resa genom projektet och gett 
många erfarenhet när det gäller produktutveckling men även när det gäller att samarbeta i grupp. 
Projektgruppen har fått mycket positiv feed-back och gruppen tror själva starkt på idéen och att den 
skulle ha en framtid på marknaden. Hur framtiden för SecRePac ser ut är för tillfället oklart men håll 
ögonen öppna!.. 



SecRePac 

18 

 

10. Referenser 

10.1 Litteratur 

 

 Björk, E. 2003. Insider Action Reaearch Applied on Development of Assistive Products. 
Institute of Machine Design, Otto-Von-Guericke-University Magdeburg 
 

 Holmdahl, L. 2010. Lean product development på svenska. Göteborg. Stromia Digitaltryck AB 
 

 Knussen, C., Yule, F., Mc Kenzie, J., Wells, M. 2004. A analyze of intentions to recycle 
household waste: the roles of past behavior, perceived habit and perceived lack of facilities. 
Journal of environmental psychology, s. 237-246. 
 

 Kotler, P. 2010. Principles of marketing. New Jersey. Prentice Hall 
 

 Kubr S, Marchesi H & Llar D. 2004. Affärsplanerng. En handbook för nya tillväxtföretag (4:e 
upplagan). Stockholm. Ekerlids förlag 

 

 Nigbur D, Lyons E, Uzzell D. 2010. Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: 
using an expanded theory of planned behaviour to predict participation in a kerbside 
recycling programme. British Journal of Social Psychology, s. 259–284 
 

 Ottosson, S. 2004. Dynamic Product Development – DPD. Norrköping. Technovation,  
 

 Ottosson, S. 2012. Dynamisk produktutveckling. Malmö. Trevix Förlag AB 
 

 Thomas C, Yoxon M, Slater R, Leaman J. 2004. Changing recycling behaviour: an evaluation of 
attitudes and behaviour to recycling in the Western Riverside area of London. Proceedings of 
the Waste 2004 Integrated Waste Management and Pollution Control Conference. September 
28-30, Stratford-upon-Avon, September 28-30, Stratford-upon-Avon, UK 
 

 Thomas C. 2006. Recycle for Hampshire’ strategy and campaign evaluation report. Hampshire 
County Council, Winchester, UK 
  

 Tonnquist, B. 2012. Projektledning. Stockholm. Sanoma Utbildning 
 

 White K.M., Smith J.R., Terry D.J., Greenslade J.H., McKimmie B.M.. 2009 
Social influence in the theory of planned behaviour: the role of descriptive, injunctive, and in-
group norms. British Journal of Social Psychology, s. 135–158 



SecRePac 

19 

 

10.2 Källor från internet 

 

 Googleusercontent, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://kronorochoren.sbabnyhets
rum.se/2012/07/06/vem-har-pengar-pa-sparkonto/, 2014-04-21 

 Hittafastigheter, http://www.hittafastigheter.se/Faktavillor.asp, 2014-04-18 

 SCB, http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2011A11F/Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf, 
2014-04-18 

 SCB, http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0001_2014K01_TI_05_A05TI1401.pdf, 
2014-05-15 

 SCB, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/, 2014-05-15 

 SCB, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Utslappen-av-koldioxid-ligger-still-trots-
okad-tillvaxt/, 2014-05-18 

 SVT, http://blogg.svt.se/pejl/datajournalistik/ar-en-arsinkomst-pa-325-437-kr-mycket-hog-
om-vandan-av-att-satta-namn-pa-intervaller/, 2014-05-15 

 Directofficesupply, http://www.directofficesupply.co.uk/paper-shredders-b20, 2014-03-07 

 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Logistik, 2014-05-17 

 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Polypropen, 2014-05-16 

 Gnosjoregionen, http://www.gnosjoregion.se/gjutning/pressgjutning.asp, 2014-05-12 

 Laserskaerning, http://www.laserskaerning.se/, 2014-05-12 

 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18019478.ab, 2014-05-18 

 DN, http://www.dn.se/nyheter/varlden/koldioxidutslappen-pa-nya-rekordnivaer/, 2014-05-
18 

 Oneplanet, 
http://www.oneplanet.se/se/Kliv_in_i_kretsloppet/Kliv_in_i_kretsloppet/Ditt_avfall_-
_en_resurs/Kartong_amp;_Wellpapp, 2014-05-18 

 Koksportalen, http://www.koksportalen.se/artiklar/koekstrender-2014-foer-ett-snyggt-koek-
2354.asp, 2014-05-21 

 Mekanex, http://www.mekanex.se/produkter/trans/se-cylindriska_kugghjul.shtml, 2014-05-
16 

 Assaabloy, http://www.assaabloy.com/Global/Investors/Annual-Report/online-annual-
reports/2011/sv/Verksamhetsbeskrivning/Ersattamassingmedrostfrittstalforokadhallbarheto
kadflexibilitetochminskadmiljopaverkan.html, 2014-05-19 

 Wicona, http://www.wicona.se/sv/Aluminium/Aluminium--Ett-material-for-framtiden/, 
2014-05-13 

 K-rauta, http://www.k-rauta.se/pages/product.aspx?p=H%C3%85LS%C3%85G%20BI-
METALL%20102MM%20POWER%20CHANGE&c=S%C3%A5g%20tillbeh%C3%B6r&category=K
rauta35650(Rautakesko%20Sweden%20Catalog)&cat=K-
Rauta%20Sweden%20VCatalog&pid=000000000500556961(Rautakesko%20Sweden%20Cata
log)&PageSize=10, 2014-01-27 

 

10.3 Övriga källor 

 

 Lärarförbundet. (2012). Power Point 



SecRePac 

20 

 

Bilaga 1. Projektbeskrivning 

Nedan ges en beskrivning för projektets förutsättningar. 

 
Projektorganisation 
Projektgruppen består av Sebastian Schwartz och Pierre Runic som båda är studenter vid Högskolan i 
Halmstad. Handledare till gruppen har varit Jonas Rundqvist. 

 
Bakgrund/Problembeskrivning 
Studier visar att koldioxidutsläppet i världen ständigt ökat historiskt sett. 2011 var utsläppen av 
koldioxid 34 miljarder ton och med den trenden förväntas utsläppen ligga på 40 miljarder ton år 
2020. En ökning med nästan 20 % inom några år. Väderförhållandena förändrats och stämmer inte 
längre överens med våra tidigare bilder av ex. en typisk svensk sommar- eller vinterdag. T.ex. hade de 
i Kairo snö för första gången i vintras på 112 år! (www.aftonbladet.se) Detta är ett av många tydliga 
tecken på att klimatet förändras negativt på grund av våra utsläpp, och ökningen av 
koldioxidutsläppen leder även till en del naturkatastrofer som ex. översvämningar.  
(www.dn.se). Inom EU har dock utsläppen minskat de senaste åren och detta är framförallt tack vare 
förbättrad teknik såsom solceller, elbilar, bergvärme m.m. 
(www.scb.se). Trots detta ligger fortfarande utsläppsnivåerna alldeles för högt och det behövs 
ständigt nya lösningar för att minska koldioxidutsläppen.  
 
Något som varje människa kan påverka utan några större ansträngningar är källsortering. 
Källsortering har blivit en populärare process hos privata människor de senaste åren där papp och 
hushållsförpackningar är det som sorteras mest då det är dem produkterna som konsumeras mest. I 
Sverige finns idag ca 5800 återvinningsstationer där man kan lämna sina förpackningar för 
återvinning, dessa containrar töms efter behov, allt ifrån dagligen till var tredje vecka (i genomsnitt 
ca 1 gång/vecka) beroende på vart i landet man befinner sig. Detta innebär uppskattningsvis 5800 
lastbilstransporter i veckan för att lämna detta avfall till återvinning. (Birgitta Larsson, FTI, 2013-11-
14 ) 
 
År 2007 lämnade svenskarna in 72,6 % av alla pappersförpackningar som såldes samma år, närmare 
bestämt 504 000 ton. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar tre kilo papperskartonger per år. Varje år 
återvinns pappersförpackningar motsvarande en miljon träd i Sverige. (www.oneplanet.se). 
 
Idag viker man förpackningarna enkelt och sedan lägger det i en papperspåse eller annan form av 
behållare. Problemet är att de tar upp ett stort utrymme på kort tid vilket betyder att man måste 
tömma avfallet regelbundet. Detta leder sedan till många transporter, både för privatpersoner men 
också för de som tömmer containrarna på återvinningsstationerna. Människan har blivit latare och 
bekvämare med tiden vilket gör att man vill underlätta saker i vardagen så gott det går. Som 
privatperson har man ibland inte den tid som behövs för att göra saker ordentligt så därför löser man 
det smidigaste sättet vilket i detta fall blir att slänga hushållsförpackningarna bland det övriga 
avfallet. Ett problem i vardagen och ett problem för miljön! 
 
Mål/Syfte 
Syftet med projektet är att få bättre kunskaper avseende produktutveckling och innovationsledning. 
Målet här blir att lära oss vilka moment som behöver göras under processen och veta vad de innebär 
och hur de ska genomföras. Vi ska till framtida produktutvecklingsprojekt samlat på oss dessa 
kunskaper och lärt oss av de problem som uppstått och vara förbereda och kunna planera bättre. 
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Vårt projektmål är att ta fram en prototyp av en produkt för hushåll som minskar förpackningarnas 
platsupptagning med minst 50 % jämfört med normalt vikta (enkel vikning) förpackningar genom att 
skära dem i strimlor. En komplett affärsplan ska även ha tagits fram för SecRePac. 

 
Intressenter 
Nedan behandlas projektets intressenter. Dessa är personer eller grupper som på något vis påverkas 
av resultatet från projektet. 
Kärnintressenter 
Intressenter med beslutande och drivande roller i projektet. 
Kärnintressenterna för detta projekt är projektgruppens medlemmar Sebastian Schwartz och Pierre 
Runic. Även gruppens handledare Jonas Rundqvist. 
Primärintressenter 

Primärintressenter är de som påverkas i hög grad av projektet och som troligtvis vill påverka. 
Primärintressenterna för projektet är kunden/slutanvändaren, grossister som köper in och säljer 
vidare produkten och företag som kommer att användas som leverantörer för komponenter och 
tjänster till produkten. Även ALMI företagspartner som bidragit med ekonomiskt stöd, Högskolan i 
Halmstad och FTI som ansvarar för tömning av containrarna på återvinningsstationen. 
Sekundärintressenter 
Sekundärintressenter är de med relativt lågt intresse av projektet. 
Sekundärintressenter för detta projekt är konkurrenter, Stena Recycling som har hand om 
grovsorteringen av återvunnen kartong och Fiskeby Board som är sista ledet i återvinningsprocessen. 



Krav och önskemål 
Nedan redogör gruppen för de krav och önskemål som gruppen själva satt för projektet. För en 
kravspecifikation över de krav och önskemål som ställs på själva produkten, se bilaga 3, 
Kravspecifikation. 

Krav: 
En färdig prototyp ska vara klar att presentera inför slutredovisningen 19 maj 2014. En komplett 
affärsplan ska ha tagits fram till maj 2014. Projektresultatet ska vara klart och färdigt för att redovisa 
inför övriga projektgrupper 19 maj 2014. Denna projektrapport ska vara komplett och färdigskriven 
för att skickas in den 23 maj 2014. 

Önskemål: 
Leverera en prototyp till slutredovisningen den 19 maj där alla funktioner fungerar utan några 
problem överhuvudtaget. Förberett en presentation med mycket hög kvalitet och även ett mycket 
väl genomfört arbete under hela projekttiden som leder till ett stipendium efter slutredovisningen 
den 19 maj 2014. 
 

Finansiering 
Projektgruppen insåg snabbt att finansiering är av stor vikt vid detta projekt då en relativt 
omfattande och stor prototyp med många pengar skulle behövas ta fram. Projektgruppen 
kontaktade Almi Företagspartner AB för att under ett möte beskriva sin affärsidé och vad finansiering 
behövs till (Bilaga 11, Almi-ansökan). Gruppen erhöll efteråt ett finansiellt utvecklingsstöd på 15 000 
kronor. 
Projektet finansierades även genom ett utvecklingsstöd från Sten Fåhrés minnesfond om 2000: - och 
till vis del från projektmedlemmarnas egna pengar. 

 
Tidplan 
Projektet genomfördes mellan oktober 2013 till slutet av maj 2014 och avslutades med utställning på 
Utexpo. Gruppen har använt sig av traditionell planering genom att utveckla ett Gantt-schema 
(Holmdahl). Schemat har inte följts till punkt och pricka men har varit en användbar metod för att 
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tydligt kunna se hur gruppen ligger till och få en tydlig översikt över de aktiviteter som behöver 
genomföras (Bilaga 1, Gantt-schema). 

 
Budget 
Nedan redovisas de utgifter projektgruppen har haft till prototypbygge under projektets gång. Som 
stöd har gruppen blivit sponsrade med 2000: - från Sten Fåhrés minnesfond och ytterligare 15 000: - 
från Almi företagspartner. 
Beskrivning Antal Pris inkl. moms 

Kugghjul 3 1 469: - 

Plattkilar 25 174: - 

Sexkantsaxel 1 127.10: - 

Hålsåg 3 162.90: - 

Skruv långa 6 8: - 

Skruvlåsning 1 29.90: - 

Handtag 3 59.70: - 

Limtub 15 315.60: - 

Fjädersats 1 79: - 

Hobbyfärg svart 3 179.70: - 

Plastglas 13 1 298,70: - 

3d-utskrivningsmaterial 1 500: - 

Slagborrmaskin 1 399: - 

Magnetlås 10-pack 1 29.90: - 

Gångjärn 2-pack 1 49.90: - 

Rotationsblad prototyp1 20 1 750: - 

Rotationsblad prototyp2 21 1 838: - 

Elkoppling 1 2 000: - 

  =10 506.20: - 

 
Risker (projektet) 
Gruppen har identifierat vilka risker och problem som kan uppstå under projektets gång. Problem 
som skulle kunna uppstå är: 

 Projektgruppen får inget bidrag till bygget av prototypen vilket leder till att prototypen blir 
väldigt enkelt byggd och ev. inte innehåller och kan demonstrera alla funktioner. 

 En gruppmedlem blir sjuk under en längre tid eller utsätts för något annat som påverkar 
arbetet i projektet. 

 Att prototypen inte uppfyller de ställda kraven 

 Gruppen hittar inte alla de leverantörer för delar eller tjänster som behövs i god tid vilket 
leder till att prototypen inte blir klar tills slutredovisningen. 

 Gruppen får felaktiga komponenter vid leverans. 

 
Sekretess 
Projektet har varit helt öppet och presenterats till alla som haft intresse av det. 

 

Referenser 
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okad-tillvaxt/ 
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Bilaga 2. CAD-bilder 

 

Helhetsbild 

 
 

Ovanlåda (Bild 1) 
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Underlåda (Bild 2) 

 
 

 

Ytterlåda och Ytterlucka (Bild 3) 
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Korklåda (Bild 4) 

 
 

Skjutlucka och Knopp (Bild5) 
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Tryckplatta och Handtag (Bild 6) 

 
 

Metallkonsol (1,2) och Plastkonsol (Bild 7) 
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Konsol-lock, OnOff-knapp, Hylsa, Distans (Bild 8) 

 
 

Maskineri (Bild 9) 
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Rotationsblad (Framtida, Nuvarande), Axel (Bild 10) 

 
 

Kugghjul (1,2) och Kuggpinne (Bild 11) 
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Bilaga 3. Kravspecifikation för SecRePac 

 

 

 

 

 

 

*Normalt vikta förpackningar. Enkel standard-vikning där förpackningen plattas till. 

**Många av dagens mjölk-, juice- och yoghurtförpackningar har en plastkork med tillhörande 

gänga fäst på förpackningen. 

 
 
 
 

Beskrivning Krav Önskemål 

Skära ett mjölkpaket på längden X  

Kapa ovanstående strimlor på tvären  X 

Resultera i en minskning av volymåtgång med >50 % jämfört med vikta förpackningar* X  

Kunna lösgöra och avlägsna plastgängan** från förpackningen X  

Funktion för att komprimera kartonginnehållet i behållaren  X 

Fånga upp all kartong som strimlas i en behållare X  

Lösning för att minska fukt som kan uppstå  X 

Lösning för att minska lukt som kan uppstå  X 
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Bilaga 4. Leverantörer av komponenter 

Nedan följer leverantörer till de allra flesta delar med störst betydelse som kommer att ingå i 

vår färdiga produkt. Leverantörerna är utvalda md hänsyn till pris och tillgänglighet m.m. 

 

Axlar Många olika leverantörer 

Skärblad Evometall eller Ramo AB 

Distanser National Plast AB 

Hylsor National Plast AB 

Plastkonsol National Plast AB 

Knopp National Plast AB 

Kugghjul Mekanex Maskin AB eller Kinesisk leverantör 

Plåtkonsol Plåtcenter 

Gummilister National Gummi AB 

Motor till strimling Kinesisk leverantör 

Motor till plastborr Kinesisk leverantör 

Plastlåda yttre Mouldex 

Plastlåda inre Mouldex 

ovanlåda Mouldex 
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Bilaga 5. Gantt-schema 

Nedan finner ni vår tidsplan för projektet. Tidsplanen är ett Gantt-schema och omfattar 

endast vårterminens aktiviteter då i princip alla de väsentliga aktiviteterna genomfördes 

under denna tidsperiod.  
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Bilaga 6. Riskanalys 

Nedan har projektgruppen identifierat de risker som finns i projektet. Nedanstående risker 
presenteras i ordning med högst sannolika risken först och minst sannolika risken sist. 

 Efterfrågan på produkten är för liten.

 Företag såsom Rexel m.m. ”kopierar” vår affärsidé, snor vår idé och tar över våra 

marknadsandelar då de har byggt upp ett varumärke och är starkare.

 Senare mer djupare databassökning visar att vi gör intrång på patent.

 Produkten blir avsevärt dyrare att ta fram än beräknat vilket leder till att priset för 

kund blir för högt för att folk ska vilja betala för den.

 Produkten blir inte godkänd för försäljning och strider mot något lagkrav.







Ända sättet att öka efterfrågan på produkten är att sänka priset eller öka kundnyttan på 
något vis. 
Väletablerade konkurrenter kan inte gruppen påverka på annat sätt än att ingå ett 
samarbete med 
dem, eller fokusera hårt på att trycka ut massor med produkter i början innan 
konkurrenterna hinner komma ut med sina ”kopior”. Gruppen har genomfört en så 
noggrann egen nyhetsgranskning som möjligt redan för att minska risken att inkräkta på 
något patent. 
Projektgruppen kommer att sträva efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt på SecRePac 
till bästa möjliga pris. Blir produkten dyrare än väntat krävs det att gå igenom gruppen ex. 
går igenom alla leverantörer och delar ifall det går att göra billigare.  
Om SecRePac på något sätt skulle strida mot något lagkrav och inte blir godkänd kommer vi 
använda oss av någon utomstående expert inom området som hjälper oss med vad som 
behöver göras för att få produkten godkänd för försäljning. 
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Bilaga 7. Skisser 
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Bilaga 8. Test 

Test för att se produktens effekt. 

 

Test 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 2 

 

 

(Vikta) 

9 paket = mer än 100 % fylld 

(Strimlor) 

20 paket = 70 % fylld 

(Vikta) 

30 paket = ca 90 % fylld 

(Strimlor) 

30 paket = ca 25 % fylld 
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Bilaga 9. Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning genomfördes där det erhölls närmare 80 svar. 
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Bilaga 10. Idégenerering inför skisser (BAD) 

 

 Hål för matning på ovansidan. 

 Tratt ner till mekanismen för att fixera förpackningen och för designen. 

 Fyrkantig = moderna former. Passa in i moderna köket. 

 Knappar/styrning på ovansidan för tydlig översyn för användaren. 

 En låda inuti ytterlådan för att samla upp kartongen och enkelt kunna tömma. 

 En komprimeringsplatta inuti för att pressa ihop materialet för ännu mer 

platsutnyttjande. 

 Ovanstående platta måste ha hål med större diameter än hålet där kartongen faller ner 

och även ha öppningsbar lucka för att materialet ska kunna flöda igenom. 

 Plastborttagningsfunktionen på ovansidan. 

 Genomsynligt spår på både ytter- och innerlådans framsida för att enkelt kunna se hur 

fylld den är. 

 Luckan på framsidan öppnas likt en diskmaskin eller en vanlig dörr. 

 Någon slags lucka för hålet på ovansidan. Säkerhet & design. 
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Bilaga 11. Almi-ansökan 
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Bilaga 12. Budget 
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Bilaga 13. Affärsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärsplan för 

PRSSprodukter 

 
 

Av Sebastian Schwartz & Pierre Runic 
 

2014-04-16 
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I all korthet 

SecRePac är en produkt för hushåll som besparar användaren tid och 
även plats i hemmet genom att förenkla återvinningsprocessen av 
hushållsförpackningar såsom mjölkpaket m.m. Genom att strimla 
förpackningar minskar SecRePac deras volymupptagning och på så sätt 
påverkas även koldioxidutsläppen positivt då transporter för tömning 
av containrarna på återvinningsstationerna kan minimeras.   
   
Vision 

Med hjälp utav SecRePac skall PRSSprodukter bli ledande inom 
källsortering av hushållsförpackningar (ex. mjölk-, juice- och 
yoghurtförpackningar) genom att vara nya och unika på marknaden.  
 
SecRePac ska få fler personer att börja källsortera 
hushållsförpackningar genom att förenkla denna process och bespara 
kunden tid. SecRePac skall även minimera transporter för tömning av 
containrar för dessa förpackningar på återvinningsstationerna för 
att minska koldioxidutsläppen. 
 
Värderingar 

Vår främsta värdering är miljön. Vi tar fram produkter som tar 
hänsyn till vår planet och vårt ekosystem.  
 
Organisation 

Ägare: Sebastian Schwartz, Pierre Runic 
 
Företagsnamn: RPSSprodukter 
 
Adress: Mårtenshusgatan 7 
 
Postnr: 302 51            Ort: Halmstad  
 
Besöksadress: Mårtenshusgatan 7  
 
Telefon: 070-208 89 69, 070-608 80 08 
 
E-post: sebsch11@student.hh.se, pierun11@student.hh.se 
 
Kontaktpersoner: sebastian schwartz, Pierre Runic 
 
Företagsform: Handelsbolag (planerad registrering?) 
 
Webbsida: Finns ej  
 
Nätverk 

Handledare Jonas Rundquist 
Universitetslektor Innovationsteknik, högskolan i Halmstad. Mycket 
erfarenhet av att starta och driva projekt. Stort kontaktnät och 
allmän kunskap i ingenjörsarbete. 
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Tillgång till många olika kompetenser och kunskaper genom högskolan 
i Halmstads kontaktnätverk 
 
Marknad 
Vi kommer främst rikta oss till villaägare i åldern 30-60 med 
familj. Denna åldersgrupp har i regel mycket pengar jämförelsevis 
med andra. Attityd spelar också roll. Yngre personer är inte lika 
måna om att källsortera och äldre personer än detta är ofta kritiska 
mot ny teknik och inte villiga att bryta gamla vanor. Villaägare är 
enligt undersökningar flitigast bland alla på att källsortera sina 
hushållsförpackningar därför ser vi störst potential här. Priset på 
produkten kommer förmodligen göra att den ses som en ”lyxigare” 
produkt och vi kommer därför främst rikta oss mot män och kvinnor 
med medel-hög inkomst. 
Familjer förbrukar i regel fler hushållsförpackningar än ett hushåll 
på ex. 1-2 personer då fler personer i hushållet = fler förbrukade 
förpackningar = större behov. Barnfamiljer har ofta dåligt med tid 
och dessa faktorer gör att vi tror att dessa har störst behov av vår 
produkt och skulle kunna tänka sig köpa vår produkt. 
Antal villor i Sverige är i dagsläget över 1,7 miljoner. Detta 
betyder i princip att vår marknad består av 1,7 miljoner potentiella 
kunder. Vi begränsar oss inte enbart till de hushåll som 
källsorterar i dagsläget utan till alla villaägare då vi med 
produkten vill få fler att börja med källsortering.  
 
Vi kommer nå denna grupp främst genom reklamblad och annonser 
utplacerade vid återvinningsstationerna. 
 
Produkter/Tjänster 

Vår produktportfölj kommer först bestå av enbart en produkt, en 
extern maskin. Vi kommer först gå ut med denna och försöka sälja så 
många som möjligt till marknaden. När marknaden efter ett tag når 
sin mognadsfas för produkten kommer vi ha arbetat med att utveckla 
maskinen i olika utföranden med integreringsmöjligheter för att 
snyggt och smidigt passa in i det moderna köket. På så sätt når vi 
ut till ytterligare kunder på marknaden som tidigare varit 
tveksamma. Efter dessa har kommit ut på marknaden planerar vi att 
även ta fram olika tillbehör till maskinerna, som återvinningsbara 
enkla uppsamlingspåsar och speciella smörjoljor för att minska 
slitage. På så sätt ser vi till att kunden ständigt är beroende av 
våra produkter och vi får en kontinuerlig efterfrågan på produkter 
även när maskinerna minskar i försäljning och eventuella 
konkurrenter tar sig in på marknaden. 
 
Prissättning 

Tillverkningskostnaden för delarna till vår produkt beror lite på 
ex. hur många delar utav varje vi väljer att köpa in åt gången. 
Köper vi in ex. 1000 motorer kostar det oss ca.40 kronor per motor, 
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köper vi in 10000 motorer kostar det istället närmare 25 kronor. Vi 
har för att göra beräkningarna enkla utgått ifrån maxkostnaden för 
alla delar och detta landar på ca.440 kronor per produkt. Sedan 
tillkommer en stor grundinvestering för verktyg som fördelas på 
antalet produkter som säljs. När vi satt priset som ligger på 800 
kronor exkl. moms har vi främst utgått ifrån vad kunderna enligt vår 
marknadsundersökning sagt att de är villiga att betala. Vi vill 
ligga nära kundernas önskemål men vi har justerat och anpassat 
priset efter vad vi anser rimligt för en sådan produkt, hur mycket 
den kommer kosta att tillverka och ett litet vinstpålägg som vi 
anser rimligt i jämförelse med ex. vår mål-tid för break-even och 
vad vi tror vår ”riktiga” målgrupp skulle vara beredda att betala i 
jämförelse med majoriteten av de svarande då dessa har en lägre 
inkomst och mindre behov av vår produkt. 
 
Vad vi kommer att känna på varje såld produkt beror helt på hur 
många produkter vi säljer och över hur lång tid. Men vi kommer sälja 
produkten för 800 kronor, materialkostnad inklusive bearbetning och 
tillverkning (ej slutmontering) kommer kosta 440,17 + 25 = 465,17 
kronor vilket ger en förtjänst på 800-465,17 = 334,83 kronor per 
produkt. Efter detta tillkommer som sagt verktygskostnad, löner, 
marknadsföring, lokalhyra, återförsäljares arvode m.m. 
 
Konkurrens 

De direkta konkurrenter är företag (ex. Rexel, Ideal, HSM m.m.) som 
säljer dokumentförstörare i större skalor som klarar av upp till 500 
ark åt gången vilket betyder att de skulle klara av 
hushållsförpackningar. Dock börjar priserna på från 5 000 upp till 
300 000 kronor vilket vår målgrupp aldrig skulle vara beredda att 
betala. De är heller inte anpassade för hemmet då de väger från 100 
upp till 1200 kilo vilket betyder att de är klumpiga och otympliga 
att integrera i hemmet. Dessutom är dessa dokumentförstörare inte 
anpassade för hushållsförpackningar då de varken har tätningslister 
som reducerar lukten från behållaren samt ingen 
plastborttagningsfunktion för plastgängorna till korken.  
 
De direkta konkurrenternas fördelar är att de har byggt upp ett 
varumärke och även har en god erfarenhet inom denna marknad. Detta 
betyder att de skulle enkelt kunna göra en liknande produkt som vår 
då vi går ut på marknaden med den. Vi måste etablera oss snabbt 
d.v.s. få mycket andelar av marknaden på kort tid. Dock har vi som 
fördel att vi är först. 
 
Den indirekta konkurrenten i vårt fall blir människans sätt att 
hantera problemet i dagsläget. Man löser detta problem antingen 
genom att man viker förpackningarna så att de tar mindre plats, 
eller så slänger man dem helt enkelt bland det övriga avfallet. 
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Dessa olika lösningsmetoder är dock vad varken människan eller 
miljön föredrar enligt marknadsundersökningar och allmän fakta om 
återvinning.  
 
Fördelen med dagslägets indirekta lösningsmetoder är att det har 
blivit till en vana. Vanor är ofta svåra att bryta om argumentet 
till en förändring inte är tillräckligt starkt. Detta betyder i sin 
tur att om vi inte lyckas med att framföra ett gott intryck kommer 
potentiella kunder inte bli påverkade av vår produkt.   
   
Mål 

Målet är att ta fram en prototyp av en produkt för hushåll som 
minskar förpackningarnas platsupptagning med minst 50 procent 
jämfört med normalt vikta (enkel vikning) förpackningar genom att 
skära dem i strimlor. 
 
Effektmålet med produkten är att den ska leda till en minskning av 
transporter och även leda till att fler börjar källsortera. 
Produkten ska även bespara användaren tid i vardagen genom att 
minska resorna till återvinningsstationen. 
 
Aktuella Parametrar 

Test baserat på jämförelse av volym på strimlade kontra icke 
strimlade hushållsförpackningar har visat att de strimlade 
förpackningarna tar enbart en tredjedel av volymen jämförelsevis med 
de icke strimlade. 
 
Marknadsföringsplan 

Vår initiala fokus ligger på att ställa upp på ett flertal 
utställningsmässor såsom UTEXPO och andra mässor. På dessa mässor 
ska vi uppmuntra människor till att köpa SecRePac genom att förklara 
fördelarna med att inneha en sådan produkt.   
 
Vi kommer under tiden vi ställer upp på mässor nätverka för att få 
potentiella samarbetspartners som kan framställa komponenter vi 
behöver till våra produkter på ett billigare och enklare sätt. 
 
Vi tänker ta oss in på marknaden genom att först och främst synas på 
mässor såsom UTEXPO, (andra mässor...). Under tiden vi lägger energi 
på mässor skall vi även försöka skapa samarbete med grossister såsom 
Biltema, Elgiganten, Siba etc. för att nå ut till kunden snabbt då 
de flesta känner till dessa grossister. Utöver detta skall vi även 
arbeta för att skapa ett samarbete med FTI och Stena Recycling för 
att ytterligare marknadsföra vår produkt och eventuellt få 
sponsring.   
 

Strategi 

Vår strategi för att nå vårt mål kommer gå ut på att lägga stor 
fokus på marknadsföring och skapa medvetenhet hos kunderna. 
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Medvetenhet om hur stor påverkan det har att källsortera och hur vår 
produkt förenklar denna process avsevärt och vad kundnyttan är. 
 
Vår främsta men kortvariga konkurrensfördel är att vi är först ut på 
marknaden och det finns inga produkter som uppfyller samma 
behov/syfte i dagsläget. På så sätt kan vi snabbt skapa 
marknadsandelar och vi behöver inte anpassa priset efter våra 
konkurrenter.  
 
Vi kommer att bibehålla denna konkurrensfördel genom att skapa ett 
varumärke som får kunden att förknippa oss med "originalet". 
 
Produktkedjan 

 

Tillverkning 

Slutmonteringen av produkterna kommer ske i vår verkstadslokal i 
Göteborg. Här kommer endast själva hopsättningen av produkten att 
göras, kvalitetskontroll, märkning och förberedas inför transport 
till kund. Vi kommer försöka till en början att lägga så mycket utav 
tillverkningen hos leverantörer för att slippa höga investeringar i 
maskiner, verktyg, personal och stora lokaler. Detta kan komma att 
ändras med tiden beroende på hur företaget växer. Tillverkningen 
kommer att ske både nationellt och internationellt för att pressa 
priserna så gott som möjligt. Till en början kommer vi dock lägga 
större delen hos leverantörer inom Sverige för att sätta oss in i 
branschen och kunna hålla en närmare kontakt ifall ändringar m.m. 
skulle behöva göras. Leverantörernas geografiska placering beror 
även på hur stora produkter det gäller och hur lätt de kan 
transporteras. När det gäller våra motorer kommer de ex. tillverkas 
i Kina då vi hittat leverantörer med priser som ligger på betydligt 
lägre än i Sverige. Kina är ofta duktiga och billiga när det gäller 
elektronik och frakten är inte heller extremt dyr då produkterna är 
relativt små. När det gäller plastprodukter såsom stora lådor kommer 
vi använda oss utav nationella leverantörer till en början. Som 
tidigare nämnts är detta främst för att sätta sig in i branschen, 
kunna ha en nära kontakt till leverantören och snabba leveranser för 
att snabbt kunna leverera till kund i starten för att göra bra 
intryck. Mindre plastdetaljer kommer vi att tillverka hos nationella 
leverantörer pga. att styckpriset för dessa är så pass lågt (pga. 
låg materialåtgång) att tillverkningspriset per styck inte är det 
avgörande. Den största utgiften för de mindre plastdetaljerna, ex. 
knopp, hylsa och distans är att ta fram formverktyg. Dessa verktyg 
kommer vi beställa från Kina. Andra mindre dyra komponenter såsom 
fästelement (låsringar, skruv, muttrar m.m.) kommer vi även här till 
en början att köpa in internationellt pga. den låga prisskillnaden. 
Vi kommer titta närmare på billigare leverantörer från bl.a. Kina 
när vi kommer upp i större kvantiteter och varje öre spelar ännu 
större roll. El-komponenter kommer läggas hos leverantörer i Kina då 
elektronik som tidigare nämnts är billigare där överlag. Priset är 
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så pass högt att leverantören baseras på pris och komponenterna är 
så pass små att de enkelt och billigt fraktas från Kina. 
 
Som tidigare nämnts kommer plastdelar tillverkas genom formgjutning 
då detta är lämpligaste metoden. De mindre delarna kommer tillverkas 
i polyamid 6, ett plastmaterial som är lämpligast baserat på våra 
krav på pris, styrka, värmetålighet m.m. De större lådorna kommer 
tillverkas i PP (Polypropen) då detta är en termoplast som vanligen 
vid tillverkning av produkter likt våra. Materialet har hög 
hållfasthet, det är slagtåligt och har låg densitet. Kugghjul kommer 
också beställas från kinesiska leverantörer och tillverkas i 
rostfritt stål. Detta är vanligt och de vanligaste material att 
tillverka i är stål, rostfritt stål, mässing och plast. Det får inte 
rosta då det kommer bildas en del fukt och de kan komma i kontakt 
med vätska när förpackningarna strimlas. Plast vet vi efter att ha 
testat vår prototyp kommer att ha svårt att ta upp de stora 
krafterna som kommer uppstå. Mässing är dyrare behöver behandlas för 
rosttålighet och har även större negativ miljöpåverkan. Axlarna 
kommer tillverkas i något stål. Även här behövs vara rosttåligt och 
de kommer antingen behöva ytbehandlas eller vara i rostfritt stål. 
Vilket stål som kommer användas får diskuteras med leverantören för 
att se vad som är lämpligast baserat på våra krav gällande krafter 
och pris m.m. Våra rotationsblad kommer tillverkas i Sverige till 
att börja med för enkel kontakt. Dessa kommer att pressgjutas då 
detta är lämpligaste metoden pga. bl.a. möjligheten att tillverka 
detaljer med komplicerade former och med hög precision vilket är ett 
krav för oss. Metoden är även lämplig för aluminium vilket våra 
kommer vara tillverkade i. Detta pga. att det redan är beprövat och 
används i produkter med liknande uppgifter och krav. Aluminium är 
också lätt att forma, lätt, billigt och det rostar inte. Vår hålsåg 
kommer tillverkas i bi-metall, även här pga. majoriteten av hålsågar 
tillverkas av bi-metall och vi har inga extrema krav som får oss att 
överväga andra material. Det ger hög tålighet och lång livslängd. Vi 
kommer ha konsoler i produkten vilka kommer tillverkas i plåt och 
skäras ut med laserskärning. Laserskärning är bra när det gäller att 
skära raka linjer och det snabbhet och precision och är billigare än 
ex. vattenskärning. Enligt kontakter lämpar det sig bäst för vår 
produkt. Gummilister kommer vi köpa in antingen från Kina eller 
någon svensk leverantör såsom National Gummi. Här köper vi in någon 
standardlist då det finns många olika varianter som passar våra 
önskemål för att slippa verktygs kostnad. Dessa köper vi in antingen 
i meterform på rulle eller färdig-kapade beroende på pris och 
förhandling. 
 
VI kommer som tidigare nämnt inte tillverka något på plats i vår 
verkstad utan endast montera ihop de beställda delarna. Vissa 
produkter kommer behöva bearbetas innan montering, såsom ihop-
svetsning av hålsåg och kugghjul. Detta planerar vi att låta något 
svets-företag göra åt oss för att slippa köpa in svetsutrustning. Vi 
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kommer sannolikt använda oss av något nationellt företag för detta 
för att slippa dyra frakter till och från ex. Kina. Även våra axlar 
kommer behöva bearbetas genom svarvning. Vi satsar främst på att 
hitta en leverantör och skapa samarbete med någon som både 
tillverkar och bearbetar axeln åt oss för att slippa onödiga 
mellanled. Går inte detta kommer vi kontakta företag som svara och 
se till att våra axlar skickas direkt för bearbetning innan de 
landar hos oss för att slippa onödiga transportkostnader och 
hantering. Även elektroniken behöver kopplas ihop vilket vi kommer 
låta någon extern leverantör göra åt oss för att slippa köpa in 
utrustning och anlita kompetens, i alla fall till en början. Vi 
kommer först och främst titta på kinesiska marknaden för detta pga. 
den tekniska kompetensen som finns där till väldigt låga priser. Vi 
ska arbeta för att skapa samarbete så att våra motorer och el-
komponenter från Kina skickas direkt till denna leverantör av samma 
skäl som tidigare punkt. För att skapa samarbete och hitta bra och 
billiga kontakter efter våra önskemål kommer vi använda oss av någon 
utomstående som har kompetens inom detta, ex. Kinaguiden.se. 
 
Beställning 

Beroende på hur mycket som måste tillverkas kommer vi att beställa 
det material som behövs från våra leverantörer. Det vi siktar på är 
att jobba mot JIT (Just In Time) och successivt implementera det mer 
och mer i produktionen för att få ner onödiga lagerkostnader. Vi 
vill minimera både lagret för färdiga produkter och WIP (Work In 
Progress) produkter så mycket som möjligt vilket vi gör genom att 
beställa det material som behövs för respektive order. Vår plan är 
att samarbeta med grossister, exempel på sådana är Elgiganten, Jula 
och Siba. Genom att aktivt hålla kontakten med dessa grossister kan 
få reda på marknaden fungerar d.v.s. hur efterfrågan varierar vilket 
i sin tur ger oss en bild över hur mycket vi behöver tillverka. En 
aktiv kontakt innebär också att ha koll på varandras lager vilket 
kan sammanfattas genom en så kallad MRP (Material Requirements 
Control). För att klara av detta gäller det att leverantörerna 
levererar det material vi behöver i tid. Därför kommer vi att utgå 
ifrån de leverantörer som tar längst tid på sig att leverera. På så 
sätt kan vi bestämma en mer exakt cykeltid till grossisterna vilket 
gör att de kan planera sina beställningar i god tid utan att riskera 
att deras lager bli tomt. Genom att kombinera JIT och MRP kan vi få 
en effektiv produktion och samtidigt hålla nere lagerkostnader 
vilket i längden gör att vi som företag kan växa och etablera oss på 
marknaden snabbare.  
 
För att kunna hålla våra leveranstider kommer vi att förebygga 
eventuella risker som kan uppstå, exempelvis att leverantörer går i 
konkurs eller får problem med sin produktion. Detta förebygger vi 
genom att ha en kontinuerlig uppföljning på hur deras ekonomiska 
situation ser ut samt vad de har för planer inför framtiden. Genom 
att ha koll på deras ekonomiska situation kan vi i god tid lägga 
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märke till eventuell konkurs och på så sätt ligga steget före genom 
att hunnit hitta en ny leverantör tills dess. 
 
Lagring 

Vi kommer till en början att ha ett lager för inkommande material 
från leverantörer och ett lager för färdigmonterade produkter. 
Beställningarna vi skickar till våra leverantörer kommer oftast vara 
såpass stora att vårt inkommande lager inte kan hantera allt på en 
gång. Därför kommer vi med hjälp utav MRP hitta en bra balans mellan 
det inkommande lagret hur storlekarna på leveranserna vi får. 
Anledningen till att vi inte kommer att satsa på att ha ett 
inkommande lager som är tillräckligt stort för dem beställningarna 
vi gör är för att hanteringskostnaderna skulle bli alldeles för 
höga. För att kunna hantera ett sådant stort lager krävs en stor 
lokal vilket innebär en högre hyra och ett större sortiment av 
utrustning för att kunna hantera lagret på ett effektivt och smidigt 
sätt. Beställningarna kommer därför att komma in i omgångar beroende 
på hur dyra transporterna är. Där får man också hitta en bra balans 
för att inte få en massa onödiga transportkostnader. Tiden det tar 
för att tillverka en produkt, hur mycket som får plats i lagret för 
färdiga produkter och tiden det tar för att transportera de färdiga 
produkterna till grossisterna kommer att styra hur mycket vi kan ta 
in i det inkommande lagret. För att se till att allt detta styrs bra 
kommer vi som sagt att använda oss utav MRP.  
 
Försäljning 

Köksutrustning såsom diskmaskiner, mikrovågsugnar, kaffekokare m.m. 
säljs oftast hos grossister såsom Elgiganten, Jula, Siba m.m. för 
att effektivt kunna nå marknaden och inte behöva ha ett alltför 
stort färdiglager i sin fabrik. Eftersom vi både vill skapa 
marknadsandelar fort då vår produkt är ny för marknaden, och 
dessutom hålla färdiglagret så litet som möjligt känner vi att 
samarbeten med grossister är det bästa valet. Genom att ha 
grossister som mellanhand kan vi nå marknaden snabbare och 
marknadsföra den tydligare då grossister har resurser som egna 
tidningsblad som skickas ut till potentiella kunder, reklam på TV 
där de visar nya produkter och kampanjer, stora och tydliga skyltar 
nära fabriken med erbjudanden och nya produkter m.m. Alla dessa 
resurser är väldigt nyttiga då vi verkligen vill synas så mycket som 
möjligt. Försäljningen kommer därför att ske till grossister som 
sedan säljer till slutkunden. Vi kommer att leverera produkter till 
grossisterna beroende på efterfrågan och hur deras lager ser ut som 
tidigare nämnt. Leveranserna kommer att ske via lastbilstransport då 
vi till en början skall rikta oss mot nationella kunder. Vi har även 
jämfört lastbilstransport med flyg och tåg kombinerat med 
lastbilstransporter beroende på vart produkterna skall levereras. 
Flyg skulle kosta oss en förmögenhet och eftersom vi till en början 
skall sälja våra produkter nationellt kommer flyg vara både en 
onödigt dyr samt icke miljövänligt val. Eftersom grossister oftast 
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har ett centrallager så är tåg heller inget alternativ för oss då vi 
endast kommer att transportera våra varor till deras lager. För att 
minska lastbilstransportkostnaderna så gott det går och få ett nära 
samarbete kommer vi att skapa ett samarbete med endast ett 
logistikföretag där vi bestämmer att dem sköter alla våra 
transporter. För att grossisterna skall tjäna något på vår produkt 
har vi räknat med en marginal på 10 %.  Priset vi har satt på vår 
produkt till är 800skr exklusive moms vilket är baserat efter 
tillverkningskostnad, marknadsföring, grundinvesteringar m.m. Se 
bilaga 12, budget. Slutkunden kommer att få betala för vår produkt 
runt 1000skr till en början, sedan kommer eventuella 
produktutvecklingar vilket gör att priset på vår första produkt går 
ner och säljs på rea. 
 
Uppföljning 

Vi kommer tillsammans båda ägarna att ha hand om support och 
behandla returer osv. All kontakt med kund både före och efteråt 
helt enkelt. Detta till en början i alla fall för att båda ska känna 
sig insatta i alla delar i företaget men efterhand kommer vi dela 
upp ansvarsområdena när vi känner vad som passar oss bäst och ev. 
anställa någon kompetens när vi känner att vi växt tillräckligt för 
detta och inte har tid och kompetensen att sköta allt själva. Vi 
kommer själva stå för support och se till att vara nåbara alla 
vardagar under tiden medan vi arbetar med annat såsom produktion. Vi 
kommer lägga stor vikt vid att få kunden nöjd. I första hand kommer 
vi försöka hjälpa kunden via telefon men går inte detta turas vi om 
att besöka kunden hos dem beroende på vem av oss som har tid. Vi 
kommer se till att turas om (ex. varannan dag) med att ta avsatt tid 
till att behandla returer, svara på mail och annat nödvändigt 
pappersarbete m.m. Då vi efter ett tag har planerat att även börja 
tillverka tillbehör till produkten såsom speciella anpassade påsar, 
utbytbara plast-borr och smörjmedel som exempel kommer vi av 
återförsäljaren vi samarbetar med se till att få upplysningar om 
alla kunder som köpt vår produkt för att i efterhand (ex. en månad 
efter inköp) skicka ut mail, eller ringa ett telefonsamtal i mån av 
tid för att informera kunderna om de tillbehör vi säljer till 
produkten och ev. ge rabatt om de köper inom en viss tid för att 
sätta press på dem. 
 
Returer kommer vi behandla genom att låta återförsäljaren ta emot 
varorna. Om det skulle vara något problem med produkten skickas den 
tillbaks till oss och vi får undersöka och bedöma om det går och är 
värt att reparera produkten eller kassera.  
 
Tjänster 

 

Kompetens 

Kompetensen inom företaget är en viktig faktor för att kunna hantera 
utveckling, dels produktutveckling men också produktionsutveckling. 
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Personalen är en investering för företaget och för att vi ska 
bibehålla en bra kompetens kommer vi att aktivt hålla personalen 
uppdaterad med möten och eventuella utbildningar. Rekryteringen 
kommer att fungera genom att handplocka den kompetens vi behöver för 
vårt ändamål. Detta sköts genom att ha personliga intervjuer och 
därefter bedöma ifall de passar in i företaget eller inte. Ifall vi 
känner att en utveckling kommer att ske och att personalen inte 
räcker till oavsett hur hög kompetensnivå vi har, kommer vi att 
påbörja rekrytering i god tid.  
 
Till en början kommer vi att anställa en person som sköter 
monteringen av våra produkter. Som ägare kommer vi i mån av tid att 
arbeta i produktionen och då det administrativa trappar ner. För att 
detta skall kunna fungera i början kommer vi som ägare ha en bred 
kompetens och fördela arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att inget 
lämnas åt slumpen. Kontakttillgängligheten kommer alltid att finnas 
då alla ska ha en egen arbetstelefon. Detta gör att det 
administrativa och praktiska kan synkronisera på ett sådant sätt att 
vi som ägare inte missar ett viktigt telefonsamtal medan vi är i 
produktionen. Beroende på hur fort vi expanderar som företag kommer 
vi att anställa fler och fler. Vi kommer främst rikta oss mot att 
först skaffa någon som kan ta hand om supporten, beställningar och 
andra viktiga ärenden. Därefter som tidigare nämnt gäller det att 
rekrytera med hänsyn till hur mycket som finns att göra, hur snabbt 
företaget utvecklas och expanderas.  
 
Risken med att vara flexibel som ägare är att det lätt hänt kan 
krocka med arbetsuppgifterna och för att förhindra dessa kollisioner 
kommer vi att utgå från kompetensen varje individ har. Det man är 
bra på är det man skall ha som huvudarbetsuppgift. Sedan beroende på 
hur mycket man har att göra kan man rycka in för att hjälpa 
medarbetarna.    
 
Kvalitetssäkring 

Vi kommer arbeta med att säkra våra produkters kvalitet genom att 
både göra långtidstester av produkten under någon månad innan den 
börjar säljas till kund för att se hur den slits under längre tids 
användning. Vi kommer dessutom testa alla våra produkter i vår 
verkstad efter slutmontering innan produkten skickas iväg till kund 
för att se så allting funkar. Detta test kommer vara ett snabbt test 
och ta under minuten och bestå av ett antal standard moment såsom 
att testa back- och framfunktionen, att plast-borret fungerar och 
våra säkerhets-switchar. Genom detta vet vi att produkten fungerar 
när den lämnar våra händer och för att minimera risken att produkten 
skadas efter den lämnat vår verkstad och innan den hamnar hos kunden 
kommer vi se till att den transporteras i ett stabilt emballage med 
frigolit eller liknande för att undvika repor och hårda stötar som 
kan skada känslig elektronik. Till varje produkt kommer även skickas 
med ett blad där vi talar om för användaren hur produkten ska 
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användas och bör underhållas för så lång livstid och lite slitage 
som möjligt. Dessa ”optimala” användnings-rekommendationer kommer 
baseras på resultaten från våra långtidstester. Längre fram när vi 
tagit fram tillbehör till produkten kommer även ett blad att 
medfölja där vi rekommenderar vårt egna smörjmedel och även ge en 
viss rabatt vid inlämning av denna kupong. På så sätt säkrar vi 
kvaliteten 
 
Miljöpåverkan  

Företagets verksamhet kommer bidra till en negativ påverkan på 
miljön genom utsläpp från produktion av komponenter och transporter 
från ex. leverantörer. Användandet av produkten kommer dessutom ha 
en negativ påverkan på miljön till viss del då den drivs av 
elektricitet. 
Vårt mål är att den positiva effekten på miljön som användandet av 
produkten ger ska kompensera och överstiga den negativa effekten den 
bidrar med. Målet är att den ska bidra till att fler förpackningar 
återvinns, att transporter till återvinningsstationer minimeras och 
även transporter för att tömma containrarna på återvinningstationen. 
 
För att förhindra den negativa miljöpåverkan kommer vi att aktivt 
arbeta med miljöfrågor i all verksamhet. Vi kommer både informera 
och även ha utbildningar för medarbetarna så att deras individuella 
ansvar för miljön stärks. Dessutom skall förslag till förbättringar 
inom miljöområdet uppmuntras. Utöver den individuella synen på 
miljön skall vi även regelbundet granska verksamheten ur 
miljöskyddssynpunkt. Dessa granskningar skall sedan analyseras, 
mätas och sedan ligga till grund för förbättringar av processer, 
produkter, materialval, organisation och rutiner.   
 
Vi kommer aktivt arbeta med att minska störningar på miljön från 
produktion genom att se till att våra leverantörer arbetar med att 
tillverka våra komponenter med så högt energiutnyttjande som möjligt 
och effektiva processer. Vi ska arbeta med att använda oss av 
leverantörer som ligger geografiskt nära så gott det går. Vi ska 
ständigt arbete med att utveckla produktens miljöpåverkan genom att 
använda oss av återvinningsbart material i högsta möjliga grad och 
minimera onödigt materialöverskott. 
 
Risker 

Den största risken är att något annat företag såsom Rexel, Ideal, 
HSM m.m. "kopierar" vår affärsidé och tar över våra marknadsandelar 
då de är starkare som företag.  
 
Siffrorna 

Se bilaga 12, Budget. 
 
Bilagor 

Bilagor finns i projektrapporten 
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Bilaga 14. Komponentlista samt Break-even 
Komponenter Styckpris (kr) Antal/produkt Materialkostnad (kr) Pris/Gjutform (kr) Bearbetningskostnad

Ytterlåda 80 1 80 500000 0

Innerlåda 60 1 60 400000 0

Maskinlåda Del1 30 1 30 200000 0

Maskinlåda Del2 30 1 30 150000 0

Främre Lucka 20 1 20 100000 0

Korklåda 20 1 20 100000 0

Skjutlucka 10 1 10 40000 0

Tryckplatta 10 1 10 60000 0

Distans 1,67 20 33,4 11666 0

Knopp 1,65 1 1,65 11666 0

Hylsa 1,72 2 3,44 11666 0

Konsol 2,34 2 4,68 40000 0

Rotationsblad 0,5 40 20 400000 0

Hålsåg 6 1 6 0 5

Kugghjul 1 5 3 15 0 0

Kugghjul 2 3 1 3 0 0

Kugghjul 3 5 1 5 0 0

Kugghjul 4 3 1 3 0 0

Axel 7,5 2 15 0 5

Motor RB 30 1 30 0 0

Motor HS 13 1 13 0 0

Metallkonsol Del1 7 1 7 0 0

Metallkonsol Del2 5 1 5 0 0

Låsbriskor,skruv m.m. 5 1 5 0 0

Elektronik diverse 10 1 10 0 15

Summa: 88 440,17 2024998 25

Antal sålda (800kr/st) Materialkostnad Bearbetningskostnad Intäkter Vinst

1 440,17 25 800 334,83

1000 440170 25000 800000 334830

5000 2200850 125000 4000000 1674150

10000 4401700 250000 8000000 3348300

Lön (5 anställda) 150000 Lön (5 anställda) 1800000

Verkstad - hyra 5000 Verkstad - hyra 60000

Lagerlokal - hyra 9000 Lagerlokal - hyra 108000

Summa: 164000 1968000

Gjutformer 440,17

Marknadsföring 600000

Summa: 600440,17

Fasta kostnader tot. 9840000

Grundinvesteringar 2024998

Marknadsföring (+4år) 1400000

Summa: 13264998

Grundinvesteringar första året (kr)

Fasta kostnader/Månad (kr) Fasta kostnader/År (kr)

Totala kostnad (5år)
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