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ABSTRACT  

 

The aim of this thesis in the course PPU305 Product development-construction is to develop a 

concept of a new lunchbox on a mission from the company Millcroft. The aim was also to write 

this thesis and answering the research questions. 

 

To answer the question “What material should be used that can handle heat, which is not toxic, 

but can easily be formed and give a feeling of quality?” by making a material selection in CES-

Edupack there were three types of material been selected for the various parts in the lunchbox 

after material-requirement was made. 

“What needs do the users of lunchboxes see that is unmet in the lunchboxes on the market?” To 

answer this question a questionnaire was made in an early stage of the product development 

process. This was made to see what the potential customers had in mind when it comes to 

lunchboxes, to implement in the concept generating phase. 

“What would a new lunchbox-design look like, that care to remove some problems that users see 

in lunchboxes on the market?” 

This question was answered by concept generation and a Pugs matrix that lead the way to remove 

some of the concepts and help to combine and continue develop other concepts. The final concept 

was verified by a conceptual test with a group of people. There was also established the size of 

the lunchbox. 

 

The form of the lunchbox was generated by requests from the questionnaire that the lunchbox 

should hold tight. By having a cylindrical face, the lunchbox can have a threaded lid that would 

help to keep it tight from leaking. The thought was also that the lunchbox by its shape would 

stick out from other lunchboxes on the market. 

 

The result of this work is a concept of a multifunctional lunchbox in two sections. 

It contains two cans, a pair of inserts where you can put salad, sauce or what you prefer, two lids 

that fits on the two cans. It`s two lids because of the injection angle. This lunchbox even has a 

cooling plate that can be fit on the second can. There was a wish to bring cutlery so that was also 

kept in mind and result in a cutlery case. 

 

The conclusion of this work is that it`s important to plan the work and prepare for any problems 

along the way so that there is time to fix them. The work went well and it was good to use a Agil 

mode of work so that each phase tuned off and any improvements could be made smoothly.  

Recommendations for further development are to find a manufacturer of a suitable cooling gel. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta examensarbete i kursen PPU305 Produktutveckling-konstruktion är att ta fram 

ett koncept på en ny matlåda på uppdrag av företaget Millcroft. Vidare var uppgiften även att 

skriva en akademisk rapport och besvara arbetets frågeställningar. 

 

För att besvara frågan ”Vad finns det för material som tål värme, inte är giftiga eller för tunga, 

men ändå lätta att forma och inger en känsla av kvalitet?”, genomfördes ett materialval i CES-

Edupack där flera material valdes till de olika komponenterna efter fastställda krav på material-

egenskaper. 

”Vilka behov upplever matlådsanvändare inte tillgodoses i befintliga matlådor på 

marknaden?” För att besvara denna frågeställning genomfördes en marknadsundersökning i ett 

tidigt stadie i produktutvecklingen. Detta för att se vad målmarknaden hade för åsikter gällande 

matlådor, för att kunna ha med under konceptutvecklingen. 
”Hur skulle en ny design kunna se ut, som tar hänsyn till att få bort problem som finns med dagens 

matlådor?” Denna fråga besvarades med hjälp av konceptgenerering och Pughs konceptvalsmatris 

som ledde vägen mot att ta bort vissa koncept och utveckla och slå ihop andra koncept. Det slutliga 

konceptet verifierades mot en testgrupp under en koncepttestning. Där fastslogs även grund-

storleken för matlådan. 

 

Matlådans form kom fram genom önskemålet att matlådan ska hålla tätt. Genom att ha en 

cylindrisk form kan en skruvgängad locklösning hjälpa till mot läckage. Sedan var även tanken 

att matlådan skulle sticka ut från de resterande matlådorna på marknaden. 

 

Resultatet av examensarbetet blev ett koncept av en multifunktionell matlåda i flera sektioner 

som innefattar två burkar, ett par insatser till en burk, två lock med hänsyn till den släppvinkel 

som blir vid formsprutning, samt en kylklamp som kan fästas på den undre burken. Även 

önskemål på att kunna ta med bestick hölls i åtanke och resulterade i ett bestickfodral. 

 

Slutsatsen av detta arbete är att det är att det är viktigt att planera arbetet och förbereda sig på 

eventuella problem på vägen så att det finns tid att åtgärda dessa. Arbetet flöt på bra och det var 

bra att använda sig av ett agilt arbetssätt så att varje fas stämdes av och eventuella förbättringar 

kunde ske på ett smidigt sätt. Rekommendationer för vidareutveckling är att ta fram en tillverkare 

av en lämplig kylgelé. 
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FÖRORD 

 

Den här rapporten är ett examensarbete om produktutveckling-konstruktion, på kandidatnivå 

och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts av Elin Lundberg som är en 

ingenjörsstudent inom innovation och produktdesign. Arbetet har genomförts våren 2018 under 

20 veckor på deltid på uppdrag av Millcroft AB som är ett designföretag i Västerås.  

 

Det här projektet grundades efter ett möte med Millcrofts ägare Nicklas Ekstrand som blev 

projektets handledare. Under mötet så framkom ett förslag om att utveckla en ny matlåda som 

sticker ut från de befintliga matlådorna på marknaden. Detta blev en utmaning då det finns en 

stor mängd matlådor på marknaden redan.  

 

Tack! 

 

Nicklas Ekstrand - Författaren av detta examensarbete vill tacka dig för att du gav 

möjligheten till ett intressant och utvecklande examensarbete, och för att du har ställt upp och 

svarat på frågor och funderingar kring produktutveckling, produktion och fungerat som ett 

bollplank under projektets gång.  

 

Ragnar Tengstrand - Författaren vill tacka dig som handledare från Mälardalens högskola, för 

feedback och kommentarer på projektets utförande och rapport. 

 

Henrik Lekryd – författaren vill tacka dig Henrik Lekryd, verkstadschef på högskolans 

verkstäder för tips och råd vid framställandet av projektets prototyp. 

 

Ulla-Britt Lundberg & Krister Mikkola – författaren vill tacka er för att ni ställde upp och 

lät mig använda garage och uteplats för att kunna spackla, slipa och måla prototypen.  

 

Författaren vill även tacka de personer som deltagit i enkätundersökning, koncepttest och på 

andra sätt bidragit med stöd i arbetet. 

  

 

Enköping: den 08-05-2018 
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NOMENKLATUR 
 

Anti freezefunktion – En funktion som hjälper till att få jämnvarm mat vid uppvärmning i 

mikrovågsugn. 

 

Avskiljare – Detalj/funktion som separerar olika sorters mat.

 

CAD – Computer Aided Design. Ett datorprogram som används vid framtagning av 3D-

modeller. 

 

CES-Edupack – Ett datorprogram som används vid materialval. 

 

KeyShot – Ett datorprogram som bland annat renderar 3D-modeller. 

 

Livsmedelsverket – Statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. 

 

Mdh - Mälardalens Högskola. 

 

PLA – Polylaktid, en naturligt nedbrytbar polyester som tillverkas av förnyelsebara resurser. 

 

Rendera – Ge ett realistiskt utseende till en 3D-modell med hjälp av datorprogram. 

 

Smartshake – En avlång behållare för mellanmål och drycker. 

 

Solidworks – Ett CAD-program.  
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1.INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 

Matlådan har sedan lång tid tillbaka varit ett komplement till att äta på restaurang. (Prevent.se 

2018) Matlådans historia började ta fart redan under industrialismen i slutet på 1800-talet. Folk 

var borta och arbetade i stort sett hela dagen och hade en lång rast mitt på dagen för att kunna 

gå hem och äta. Detta ändrades senare av fackföreningar och arbetsdagarna förkortades och 

lika så rasterna. Det fanns inte längre tid att gå hem att äta, så arbetarna började ta med sig mat 

hem-ifrån. Maten bestod då av rågbröd och fett. (Världenshistoria.se)  

På senare tid vart det vanligt med makaroner och korv och andra enkla maträtter, men intresset 

för hälsosam och varierad kost har spridit sig i samhället och idag ses en stor variation av mat i 

matlådorna.  

På 80-talet fanns det rabattkuponger på lunch i en större utsträckning är i dag vilket bidrog till 

att fler valde bort matlådan mot restauranglunch. Men i början på 90-talet togs detta bort och 

fler började åter att ta med sig lunchlådor hemifrån. (Prevent.se) 

 

1.2. Problemformulering 

Dagens matlådor i plast blir snabbt ofräscha, repiga och tappar sin form. Dessa känns inte så 

trevliga att äta i, vilket är tråkigt då de flesta äter mat på jobbet varje dag. Tanken med det här 

examensarbetet är att utveckla en matlåda som är hållbar och ger en känsla av lyx. 

 

1.3. Företagsbeskrivning 

Millcroft är ett designföretag i Västerås som ägs och drivs av Nicklas Ekstrand. Företaget har 

funnits sedan september 2014 och arbetar med kunder från hela Mälardalen. Företagets slogan 

är ” Inte bara för ett fåtal – Vi designar åt folket.” Millcroft erbjuder allt ifrån CAD-modeller 

till prototyper och illustrationer. Några exempel på företag som anlitat Millcroft är TBO, 

Twistshake, Aktivt uteliv, Svensk Solteknik AB m.fl. (millcroft.se) 

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett koncept till en ny matlåda som håller sig 

fräsch längre och som avhjälper någon eller några av de problem som konsumenterna ser med 

dagens matlådor på marknaden samt implementera önskemål. 

 

Frågeställningar: 

 
F1. Vad finns det för material som tål värme, inte är giftiga eller för tunga, men ändå lätta att forma 

och inger en känsla av kvalitet?  

 

F2. Vilka behov upplever matlådsanvändare inte tillgodoses i befintliga matlådor på 

marknaden?  

 
F3. Hur skulle en ny design kunna se ut, som tar hänsyn till att få bort problem som finns med 

dagens matlådor?  (Problem avser här de behov som användarna av matlådor inte finner 

tillgodosedda med befintliga matlådor) 
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1.5. Avgränsningar  

Det här examensarbetet kommer att avgränsas till att vara ett konceptuellt arbete där slut-

resultatet kan tas vidare av Millcroft AB för vidareutveckling och lansering. Detta examens-

arbete har sina riktlinjer inom produktutveckling och konceptgenerering med avslut i prototyp-

framtagning av valt koncept. Avgränsningarna kommer att ha aspekter inom ekonomi, (inget 

mer än målkostnadsanalys kommer att genomföras), produktion, (ingen produktion av 

produkten kommer att ske) och tillverkning, (endast förslag på tillverkning kommer att tas 

upp). Utseendeprototypen kommer att bestå av grafiska bilder samt fysisk prototyp utskriven i 

3D-skrivare på Mälardalens Högskola.  

 

1.6. Direktiv 

 

Direktiv från uppdragsgivare. 

Direktivet från Millcroft var att på dessa 20 veckor ta fram ett koncept på en ny 

revolutionerande matlåda. 

• Produkten ska vara av ett bättre material än dagens matlådor. 

• Produkten ska klara maskindisk och mikro. 

• Produkten ska vara estetiskt tilltalande i färg och form. 

• Löpande kontakt med uppdragsgivaren kring arbetet. 

Direktiv från Mdh. 

• Examensarbete som görs på c-nivå och omfattas av 15 högskolepoäng. Det motsvarar 

deltidsarbete (20h/vecka) i 20 veckor.  

• Skriva en akademisk rapport på detta arbete där syfte, metoder, teorier, resultat och 

slutsatser skall finnas med.  

• Varannan vecka skicka in ett pulsprotokoll där veckovis planering och framsteg samt 

problem beskrivs. 

• Examensarbetet redovisas för examinator Marcus Bjelkemyr samt handledarna Ragnar 

Tengstrand och Nicklas Ekstrand. 

1.7. Mål 

För att uppnå syftet med detta examensarbete så är målet för arbetet följande: 

• Generera ett gångbart koncept på en matlåda åt företaget Millcroft. 

• Skapa ett koncept på en matlåda som sticker ut från befintliga matlådor på marknaden. 

• Produkten ska vara estetiskt tilltalande och utstråla kvalitet. 

• Genom arbetet besvara de frågor som formulerats under syfte och frågeställningar. 
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2. ANSATS OCH METOD 

I det här avsnittet beskrivs de metoder som använts i detta examensarbete. Metoderna är 

mestadels hämtade ur boken ”Produktutveckling konstruktion och design” skriven av Karl T 

Ulrich & Steven D.Eppinger. 

Nedan finns en figur som visarproduktutvecklingens faser och deras följd. 

 

 
Figur 2 De olika stegen i produktutvecklingen. 

2.1. Projektplanering 

Det är viktigt att från början i ett projekt vara noga med planeringen. Detta för att underlätta 

genomförandet. Det finns flera olika sätt att jobba med planering. 

 

2.1.1 Uppdragsbeskrivning 
Uppdragsbeskrivningen är enligt (Karl T Ulrich et.al. 2012) ett dokument som vid 

produktutveckling är resultatet av planeringsfasen och som är utgångspunkten i koncept-

utvecklingsfasen. En uppdragsbeskrivning tar upp alla eller delar av följande: produkt-

beskrivning, förslag på fördelar, nyckelaffärsmål, primärmarknad, sekundärmarknad, 

antaganden och begränsningar och intressenter.  

 

2.1.2 Agil projektledning 
Att driva ett projekt agilt handlar enligt (Gustavsson T. 2016) om att driva projektet på ett 

smidigare sätt. Vid agil projekt-ledning så involveras kunden återkommande under hela 

projektets gång. Arbetet delas in i etapper och vid varje etapp så hålls ett avstämningsmöte med 

kunden där man visar upp det för etappen färdiga arbetet. Genom att löpande hålla upp-

följningsmöten så kan kunden tycka till under arbetets gång vilket medför att inga 

överraskningar dyker upp i sista stund när projektet ska avslutas.  

 

2.1.3 Gantt-schema 
Enligt (Hallin et.al. 2015) är det vanligaste sättet att skapa en tidsplan att använda det som 

kallas för Gantt-schema. Det är en metod som skapades på 1910-talet av Henry Gantt som var 

en amerikansk ingenjör som tyckte att det var bra att ha en visuell bild på hur ett projekts 

processer låg till i tiden i jämförelse med den på förhand satta tidsramen. Med hjälp av ett 

Gantt-schema illustreras en process olika aktiviteter och dess beroende om pilar ritas in mellan 

aktiviteterna. På x-axeln syns tiden och på y-axeln syns de planerade aktiviteterna som ritas ut i 

staplar längs x-axeln. I ett Gantt-schema kan även införas information om vem som gör vad 

genom text, symbol eller färg. Nackdelen med att föra in för mycket information i ett Gantt-

schema är att det blir svårt att läsa av och då tappar den sin funktion.  
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2.2. Problemförståelse 

För att kunna ta fram olika produktförslag så finns det olika metoder att ta till för att underlätta 

processen i konceptutvecklingsfasen.  

 

2.2.1 Identifiering av möjligheter 

Identifiering av möjligheter görs under konceptutvecklingsfasen. Under denna fas så ska så 

många olika koncept som möjligt tas fram för att sedan sålla ut de bästa.  

Processen för att identifiera möjligheter följer dessa sex steg: 

 

1. Utarbeta ett styrdokument. 

2. Generera och känn av många möjligheter. 

3. Sålla möjligheter. 

4. Utveckla lovande möjligheter. 

5. Väj exceptionella möjligheter. 

6. Reflektera över resultat och process. 

2.2.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är enligt (intra.KTH 2018) kärnan i en utvecklingsprocess. Det är ett 

underlag som underlättar för utvecklaren att få en klar bild av produkten samt uppdrags-

givarens behov så att en så bra lösning som möjligt kan tas fram. 

Kravspecifikationen får inte innehålla några andra krav än skall-krav och bör-krav. Skall-

kraven är något som ska uppfyllas medans bör-kraven är önskemål. Krav bör uttryckas i 

funktioner eller prestanda.  

 

2.2.3 Identifiera kundbehov 

Aktiviteten identifiera kundbehov har som mål att enligt (Ulrich K.T et al 2012): 

• Säkerställa att produkten möter kundbehoven. 

• Identifiera dolda och explicita behov hos kunderna. 

• Generera ett faktaunderlag för produktspecifikationerna. 

• Se till så att inga kritiska kundbehov inte kommer fram i ljuset. 

• Utveckla en gemensam förståelse för kundbehoven i utvecklingsteamet. 

Att samla in data från kunderna ger en högkvalitativ informationskanal mellan kunderna och 

produktutvecklarna vilket säkerställer att produkten möter kundernas behov och förväntningar. 

Identifieringen av kundbehov består av fem steg enligt (Ulrich K.T et al. 2012) som presenteras 

nedan. 

1. Samla in rådata från kunder. 

2. Tolka rådata till kundbehov. 

3. Organisera behoven hierarkiskt i primära- och sekundära behov. (ibland tertiära behov) 

4. Fastställa behovens relativa betydelse. 

5. Reflektera över resultat och process. 

2.2.4 SWOT Analys 
En SWOT-analys är enligt (Hallin A. et.al 2015) en analys som används för att förstå samman-

hanget som projektet befinner sig i. Analysen belyser projektets starka- (Strenght) och svaga 

(Weakness) sidor i nuläget samt möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). De starka och 

svaga sidorna finns i projektet medans möjligheterna och hoten finns utanför projektet.  

Dessa fyra faktorer brukar åskådliggöras i en fyrfältsmatris där man fyller i och numrerar de 

olika faktorerna. (S1, S2...W1, W2…O1, O2…T1, T2...) 
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Figur2 Illustrering av SWOT-analysens fyrfältsmatris (ccustomer.se 2018) 

 

Då projektgruppen analyserat alla dessa sidor så ska en reflektion genomföras hur: 

1. Projektets starka sidor kan utnyttjas. 

2. Svaga sidorna kompenseras. 

3. Möjligheterna ska kunna tas till vara. 

4. Hoten ska kunna undvikas eller bemötas.  

Åtgärderna skrivs ned och varje punkt i matrisen hör ihop med en åtgärdspunkt. 

 

2.2.5 Målspecifikationer 
Målspecifikationer är enligt (Ulrich K.T et al. 2012)  preliminära specifikationer som ställs upp 

efter att kondbehoven identifierats men innan påbörjan med själva konceptgenereringen. I 

målspecifikationerna återfinns de mål som utvecklingsteamets satt som beskriver en produkt 

som teamet tror kommer vara framgångsrikt på marknaden. Senare uppdateras dessa utifrån 

begränsningarna i de produktkoncept som valts.  

Upprättande av målspecifikationer genomgår dessa fyra steg: 

 

1. Förbereda en lista över egenskaperna. 

Kundbehoven ska översättas till mätbara egenskaper som produkten ska inneha. Detta 

kan ställas upp i en behovs-och egenskapsmatris som visar ett kundbehov och dess 

egenskap. Raderna i matrisen visar kundbehoven och kolumnerna visar egenskaperna. I 

vissa fall går inte ett kundbehov att översätta i mätbara egenskaper och då visas detta i 

matrisen genom att ”subj” förs in i matrisen. Detta betyder att det är en subjektiv egen-

skap som ska utvärderas av en kundpanel. 

 

2. Benchmarking – samla in information om konkurrenter. 

Utvecklingsteamet utför en undersökning av konkurrerande produkter så vida de inte 

förväntar sig monopol på produkten. 

 

3. Upprätta ideala och marginellt acceptabla målvärden. 

Ideala målvärdet är det bästa värdet som teamet kan uppnå, och det marginellt 

acceptabla målvärdet är ett värde som är nätt och jämnt kommersiellt gångbart. 

 

4. Reflektera över resultatet och processen.  
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2.2.6 Slutliga specifikationer 
Slutliga specifikationer utgår enligt (UlrichK.T. et.al. 2012) ifrån målspecifikationerna och tas 

fram samtidigt som projektteamet väljer det slutliga konceptet och förbereder sig för efter-

följande utveckling. Att utföra slutliga specifikationer genomgår dessa fem steg: 

 

1. Utveckla tekniska modeller av produkten.  

En teknisk modell är ett verktyg för att visa värden på egenskaper för en specifik mängd 

av konstruktions och designbeslut. Modell innebär en analytisk eller fysisk avbildning 

av produkten.  

 

2. Utveckla en kostnadsmodell för produkten. 

Målet med steg två är att säkerställa att produkten kan tillverkas till målkostnaden. 

Målkostnad är tillverkningskostnaden som ger företaget och dess återförsäljare till-

räckligt stor vinst och samtidigt kan leverera produkten till kunderna med ett 

konkurrenskraftigt pris.  

 

Målkostnaden beräknas enligt följande:  

 

        ⁿ 

C = PΠ(1-Mi)  

       ⁱ⁼1 

C = Målkostnad 

P = Priset slutkunden betalar. 

M
i = Marginalen för i:te steget.  

n = antal steg i distributionskanalen. 

 

3. Uppdatera specifikationerna genom att göra trade-offs när det är nödvändigt. 

Efter att ha gjort prestandamodeller och tagit fram kostnadsmodeller kan dessa verktyg 

användas för att utforma slutliga specifikationer. Slutförandet kan ske genom ett möte 

där fastställande av värden med hjälp av tekniska modellerna och utforskar kostnads-

effekterna sker. Strävan är att sätta samman specifikationer som gynnar produkten mest 

i förhållande till konkurrenterna, ge god kundtillfredsställelse samt garantera tillräcklig 

vinst. 

 

4. Fördela ned de underordnade specifikationerna på ett lämpligt sätt.  

I detta steg ska specifikationerna skapas för de olika delsystemen i produkten samtidigt 

som de stämmer överens med hela produktens specifikationer. 

 

5. Reflektera över resultat och process. 

Lämpliga frågor att ställa vid reflektionsfasen är följande: 

• Är produkten en vinnare?  

• Hur stor osäkerhet finns det i de tekniska modellerna och kostnadsberäkningarna? 

• Har teamet valt de koncept som är mest lämpat för målmarknaden?  

• Bör företaget påbörja arbetet formellt med att utveckla bättre tekniska modeller utav 

vissa delar av produktens prestanda till framtida bruk?  
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2.2.7 DFE-Design for environment 
DFE är enligt (Ulrich K.T et al.2012) en arbetsmetod som hjälper ett företag i strävan efter ett 

mer hållbart samhälle. Genom att jobba med DFE så kan ett företag sänka sina kostnader och 

förbättra sin produktkvalitet samtidigt som miljöpåverkan minskas. 

 

Grunden för DFE är att tänka i livscykler. Det finns två stycken, ”den naturligt biologiska 

livscykeln” och den ”industriella produktlivscykeln”. 

Produktlivscykeln börjar med utvinning av råvaror från naturresurser och åtföljs av produktion, 

distribution och användning av produkten. Vid produktens livsslut finns det flera alternativ för 

återvinning genom förbränning eller deponering. 

Den naturliga livscykeln består av tillväxten och förmultningen av organiska material i ett 

kontinuerligt kretslopp.  

 

Att arbeta med DFE genomgår dessa 7 steg:  

1. Upprätta en plan för DFE: drivkrafter, mål och team. 

2. Identifiera potentiella miljöpåverkningar. 

3. Välja DFE-riktlinjer. 

4. Tillämpa DFE-riktlinjer på första produktutkastet. 

5. Utvärdera miljöpåverkan. 

6. Vidareutveckla produktförslag för att minska eller eliminera miljöpåverkningar. 

7. Reflektera över DFE-processen och resultaten. 

2.2.8 Identifiering av konkurrerande produkter 
Om inte de som utvecklar nya produkter ser att de kommer att få monopol på marknaden så 

behöver en identifiering av konkurrenterna göras. Det innebär att titta på marknaden vad som 

finns och se förhållandet mellan marknaden och den egna produkten. Information om de 

konkurrerande produkterna behöver samlas in och analyseras. (Ulrich K.T et al.2012) 

 

2.2.9 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys genomförs för att utvärdera konkurrerande produkter på marknaden. 

Genom att använda sig utav konkurrentanalys går det lättare förstå hur en produkt ska ut-

vecklas för att vinna konkurrenskraft på marknaden. Genom att titta på styrkor och svagheter 

hos konkurrenter och dra nytta av styrkor och försöka undvika svagheterna i deras produkter. 

Vid genomförandet av en konkurrentanalys så är första steget att identifiera vilka konkurrenter 

som finns. Därefter så utvärderas viken grad av konkurrens de har till den egna produkten. 

Därefter sammanfattas konkurrenterna och de besluten om huruvida de ska attackeras eller 

undvikas. (Ulrich K.T et al.2012) 

 

2.3.  Konceptutveckling 

Ett produktkoncept är enligt (Ulrich K.T et al.2012) en ungefärlig beskrivning av produktens 

teknik, verkningssätt samt utformning. En kortfattad beskrivning som visar hur kundbehoven 

kommer att tillgodoses. Konceptet gestaltas av en skiss eller genom en ungefärlig 3D-modell 

och efterföljs av en beskrivande text. 

 

2.3.1 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsprocessen utgår ifrån kundbehoven och målspecifikationer och mynnar ut i 

en rad olika produktkoncept som teamet sedan kommer att välja utav vid ett slutligt val. 

Konceptgenereringsmetoden går igenom fem steg som enligt (Ulrich T.K et.al. 2012) ser ut 

som följer.  
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1. Klargöra problemet. 

Att klargöra problemet består i att utveckla en allmän förståelse för det problem som 

ska lösas. Problemet delas (om det är nödvändigt) in i delproblem. 

Ingångsförutsättningarna för konceptutvecklingen utgår ifrån uppdragsbeskrivningen, 

de listade kundbehoven samt produktspecifikationer. Målet här är att beskriva 

produktens funktionella element utan att antyda ett specifikt tekniskt verkningssätt för 

produktkonceptet. 

 

2. Sök externt. 

Att söka externt innebär att söka befintliga lösningar övergripande. Den externa 

sökningen är i huvudsak en informationsinsamlingsprocess. För att optimera tiden och 

resurserna används ” expandera och fokusera”. Detta innebär att först expandera 

undersökningens omfång genom att samla in information som kan vara relaterad till 

problemet och sedan fokusera sökningen genom att titta närmare på lovande 

inriktningar. 

Det finns fem bra sätt för att samla in information. Dessa är:  

 

• Intervjuer med spetsanvändare. 

Spetsanvändare är personer som kommer i kontakt med en produkt och som 

upptäcker behov månader eller år före majoriteten av användarna, och som kan 

ha stor nytta av produktinnovationer.  

• Konsultationer med experter. 

Experterna kan bestå utav fackmän på företag som tillverkar liknande produkter, 

professionella konsulter, tekniska säljare etc. Det kan vara svårt att hitta experter 

men det är mindre tidskrävande än att återskapa befintlig kunskap. 

• Patentsökningar. 

Patent är lättillgänglig information som innehåller detaljerade skisser och 

förklaringar på hur olika produkter fungerar. En stor nackdel med patent-

sökningar är att nya patent är skyddade och företag behöver betala en royalty för 

att få ta del av informationen. Men det är ett effektivt sätt att se vad som redan 

finns så det går att se vad som ska undvika eller söka licens för. 

• Litteratursökningar. 

Detta omfattar tidskrifter, konferenspublikationer, affärstidningar rapporter från 

regeringen med mera. Litteratursökning är en bra källa för befintliga lösningar. 

• Benchmarking.  

En tabell som upprättas efter de egenskaper som fastställts i steg 1 av upp-

rättandet av målspecifikationerna. Som ett minimum innefattar benchmarking 

inköp, provning, testning, demontering och beräkning av produktionskostnaden. 

 

3. Sök internt. 

Innebär att utnyttja personlig kunskap och kreativitet inom teamet för att komma på 

konceptlösningar. Sökning internt kallas ofta för brainstorming. Denna typ av sökning 

är intern för att kunskapen redan är befintlig i teamet. Det finns fyra riktlinjer vid intern 

sökning och dessa är:  

• Skjuta fram beslut. 

• Generera många idéer. 
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• Välkomna idéer som verkar omöjliga. 

• Använda grafiska och fysiska media. 

 

4. Utforska systematiskt. 

Syftet med systematisk utforskning är att navigera bland alla insamlade koncept-

fragment som samlats in under den externa och interna sökningen genom att organisera 

och syntetisera dessa lösningsfragment. För att göra detta tas hjälp av koncept-

klassifikationsträd, som hjälper teamet att dela upp alla möjliga lösningar i flera olika 

klasser för att underlätta jämförelser och gallring samt konceptkombinationstabell. 

Konceptkombinationstabellen hjälper teamet att se över och överväga alla 

kombinationer av fragment. 

 

5. Reflektera över lösningar och processen. 

Här följer några frågor som (Ulrich K.T et.al 2012) föreslår att teamet ska ställa sig i 

detta steg. 

• Är teamet övertygat om att lösningsrymden undersökts fullständigt? 

• Finns det några alternativ till funktionsdiagrammen? 

• Finns det andra sätt att bryta ned problemen?  

• Har externa källor följts upp noggrant?  

• Har idéer från alla accepterats och integrerats i processen?  

2.3.2 Skiss 
En skiss är enligt (Ulrich K.T et al.2012) vanligtvis en teckning som visar en produkt i 

genomskärning. Skisser används för att kommunicera koncept och kan kompletteras med texter 

som beskriver viktiga komponenter. Skisser behöver inte vara skalenliga eller välritade utan 

fungerar som ett stöd att snabbt få ner en idé på papper.  

 

2.3.3 Konceptval 
Konceptval är enligt (Ulrich K.T. et.al 2012) en process där koncept utvärderas i förhållande 

till kundbehoven och andra kriterier. Styrkor och svagheter med respektive koncept jämförs 

och ett eller flera koncept väljs ut för att vidare undersökas eller utvecklas. För ett framgångs-

rikt konceptval så kan Pugh:s konceptvalsmatris användas. 

 

2.3.4 Konceptsållning med Pugh:s konceptvalsmatris 
I konceptsållningen används ett referenskoncept för att värdera konceptvarianter mot urvals-

kriterier. Vid konceptsållning kan Pugh:s konceptvalsmatris användas. Denna metod används 

då det finns ett antal koncept och snabb sållning av de som har mest potential önskas. Detta 

görs genom att föra in koncepten och kriterier som utgår ifrån kundbehov och egenskaper i en 

matris. Som referenskoncept används till exempel en befintlig produkt eller en äldre modell av 

produkten. 

Betygen ”bättre än” (+) ”likvärdig med” (0) och ”sämre än” (-) delas ut till respektive koncept. 

Betygen är i relation till referenskonceptet. Slutligen summeras antal ”bättre än ”och antal 

”sämre än” subtraheras. Koncepten kan nu rangordnas efter antal poäng och man beslutar om 

konceptet ska tas vidare, läggas ner eller kombineras. (Ulrich K.T. et.al 2012) 

 

2.3.5 Konceptpoängsättning. 
Konceptpoängsättningen följer enligt (Ulrich K.T et al.2012) efter Pugh:s konceptvalsmatris 

och används när ökad noggrannhet kan göra det enklare att sålla ut konkurrerande koncept. Här 
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används viktade urvalskriterier och en mer detaljerad poängskala. Konceptpoängsättning 

behöver nödvändigtvis inte användas om konceptsållningen ger ett koncept som är 

dominerande. 

 

2.3.6 Koncepttestning 
Koncepttestning är en undersökande process så det är viktigt att definiera syftet med 

testningen. 

Enligt (Ulrich K.T et.al 2012) är det oftast dessa frågor som ställs vid koncepttestning: 

• Vilket utav flera koncept ska vidareutvecklas? 

• Hur kan konceptet förbättras för att uppfylla kundbehoven på ett bättre sätt?  

• Bör man fortsätta med utvecklingen? 

För att koncepttestet ska fungera är det viktigt att välja populationen för testet så att dessa 

representerar kunderna som finns på målmarknaden. 

Det finns ett flertal angreppssätt för att utföra koncepttestet. Dessa är enligt (Ulrich K.T et.al 

2012): 

• Personlig interaktion. 

• Telefon 

• Post 

• E-post 

• Internet 

Vid användning av dessa angreppssätt finns det risk för subjektivitet. Till exempel så kan 

användning av elektroniska angreppssätt vinkla undersökningen till en fördel för de som är 

tekniskt avancerade.  

 

Valet av angreppssätt är nära relaterat till hur konceptet är tänkt att presenteras. 

Kommunikation av koncept kan ske på till exempel följande sätt enligt (Ulrich K.T et.al 2012): 

Verbal beskrivning. Ett kort stycke text eller punktuppställning där konceptet sammanfattas.  

Skiss. Teckningar som visar produkten i genomskärningar. Kan ha anteckningar. 

Foton och renderingar. Visar utseendemodeller för konceptet. 

Storyboard. Serie av bilder som förmedlar en sekvens av handlingar som inbegriper produkten. 

Video. Filmsekvens som visar produkten i användning. 

Fysisk utseendemodell. Visar produktens utseende och form på ett levande sätt. 

Funktionaliteten kan vara något begränsad. 

 

Om koncepttestet görs i ett tidigt skede så mäts kundresponsen enligt (Ulrich K.T et.al 2012) i 

att respondenten väljer mellan två eller flera koncept.  

Görs koncepttestet i ett senare skede så mäts kundresponsen i köpavsikt, som kan bestå av 

följande fem svarskategorier:  

 

1. Skulle definitivt köpa. 

2. Skulle antagligen köpa 

3. Skulle kanske/kanske inte köpa. 

4. Skulle troligen inte köpa. 

5. Skulle definitivt inte köpa. 

2.3.7 Produktspecifikation 
En produktspecifikation är enligt (Ulrich K.T et.al 2012) en lista som beskrivet exakt vad 

produkten ska göra, det vill säga en mätbar egenskap och ett värde. Olika företag kallar detta 
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för olika saker. Några olika förekommande benämningar för produktspecifikation är tekniska 

specifikationer, produktkrav och tekniska egenskaper. I denna rapport används produkt-

specifikation. En produktspecifikation upprättas en gång för tekniskt enkla produkter och flera 

gånger för en tekniskt avancerad produkt. 

 

2.3.8 Funktionsanalys 
En funktionsanalys används enligt (zoomin.idt.mdh.se 2018) för att säkerställa att alla krav 

som kravspecifikationen ställer kommer med i den produkt som tas fram. Grunden i att 

använda denna analys är att identifiera vilka funktioner som motsvarar de ställda kraven. 

Analysen tas vanligen fram i övergången då kravspecifikationen ska övergå till produkt-

egenskaper. Detta sker genom att ett blockdiagram ritas upp med huvudfunktion, delfunktion 

och ibland stödfunktioner. 

Huvudfunktion – den uppgift produkten i huvudsak har. 

Delfunktion – En funktion som produkten ska besitta som är underordnad till huvudfunktionen. 

Stödfunktion – Med hjälp av denna kan man hålla isär de vitala funktionerna med de som inte 

är vitala. 

 

Att ta fram en funktionsanalys går igenom sex steg. 

1. Hitta kravspecifikationens viktigaste krav. 

2. Kraven omvandlas till produktens huvudfunktioner. 

3. Huvudfunktionen bryts ner till underfunktioner. 

4. Hitta eventuella stödfunktioner. 

5. Se till så att alla kraven i specifikationen finns med i funktionsanalysen. 

6. Se över den hierarkistiska ordningen mellan funktionerna. 

 

 
 
Figur 3 Schema över funktionsanalys (zoomin.idt.mdh.se) 

 

2.4.  Detaljutveckling 

 

2.4.1 Färg  
Färger förmedlar olika känslor. Och man kan kommunicera med färger. Fysiologiskt påverkas 

människan av färger. Olika färger har olika inverkan. Till exempel så associeras röd till värme 

och blått och grönt till kyla. (Nilsson, 1999) 

2.4.1.1 Moodboard 
En moodboard är enligt (Svid.se 2018) ett visualiseringsverktyg för att kommunicera bilder av 

visioner. Moodboarden kan vara ett kollage med bilder på färger, former, material etc. 
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2.4.2 Materialval 
Materialval är ett integrerat steg i processen att ta fram en ny produkt. Genom att göra nog-

granna materialval så kan vikt och kostnad minimeras samtidigt som en hållbar produkt gjord i 

material som är lämpade för ändamålet erhålls. (Dieter George.E 1997) 
Det finns specifik programvara för materialval. Ett av dessa kallas CES-Edupack. Det är den 

programvaran som finns på Mdh. I den här programvaran kan material sållas och väljas utifrån 

de krav som ställs på produkten. Plottar och grafer kan ställas upp för att verifiera att rätt 

material har valts. Materialens egenskaper kan visas i en så kallad Ashby graf. Ashby grafen 

har fått sitt namn efter Michael Ashby vid Cambridge universitetet och är en graf som visar två 

eller flera materialegenskaper plottade mot varandra. Här finns även datablad över olika 

material samt olika tillverkningsmetoder. (Granta-design.com 2018) 

 

2.5. Testning 

 

2.5.1 Enkät och intervjuer 
En enkät är en samling välformulerade frågor som besvaras av respondenter i syfte att samla in 

data i en undersökning. 

Det finns enligt (Saunders M, et.al.2016) olika sätt att genomföra enkäter och intervjuer. 

Enkäter fungerar bäst med standardiserade frågor där alla kan tänkas svara liknande. Vanligaste 

enkäten är den som skickas ut till respondenten via e-post, brev eller länk och som ifylles och 

avslutas av respondenten. Inspelade intervjuer kan ske vid situationer då det är av stor vikt att 

rätt person svara och där intresse av att finna dolda behov och uttalanden finns. Denna kan ske 

över telefon eller öga mot öga med en bandspelare. Fysisk intervju där intervjuaren har en 

samling frågor som ställs till respondenten öga mot öga.  

 

Vilken metod som är lämpligast att använda beror på ett flertal faktorer listade nedan: 

• Antalet frågor som behöver ställas. 

• Typen av frågor som behöver ställas. 

• Storleken av data som behöver samlas in. 

• Vikten av att nå ut till specifika respondenter. 

• Budget för genomförandet. 

• Tid som är lagd till datainsamlingen. 

Det finns en del online-verktyg som kan användas till enkätundersökningar. Ett exempel är 

Surveymonkey.com. På denna webbplats finns möjligheteten att designa frågeställningar och 

skicka ut som en länk på sociala medier, e-post mm för att sedan få all insamlad data samman-

fattad automatiskt. 

 

Det finns olika sätt att ställa sina frågor vid en intervju eller enkät: 

• Öppna frågor där den svarande får skriva sitt svar. 

• Frågor med listade svarsalternativ. 

• Frågor med kategoriserade svar. 

• Ranking mellan olika alternativ. 

Viken metod man använder beror på vad syftet är med frågorna som ställs.  
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2.6.  Prototypframtagning 

En prototyp klassas enligt (Ulrich.K.T. et.al 2012) i två olika dimensioner. Den första 

dimensionen innebär att prototypen kan det vara av en fysisk eller analytisk karaktär. Den 

fysiska prototypen är materiella och ska återspegla den slutliga produkten så mycket som 

möjligt, det kan till exempel utgöras av att den ser ut som den slutligaprodukten, eller fungerar 

som den, medans den analytiska består av prototyper som är icke materiella. De kan utgöras av 

matematiska modeller eller visuella bilder.  

 

Den andra dimensionen innebär graden till vilken en prototyp är omfattande eller specialiserad. 

I en omfattande prototyp används de flesta av produktens egenskaper till skillnad från den 

specialiserade som enbart visar någon enstaka egenskap hos produkten. Den specialiserade ser 

ut som och fungerar ungefär som den slutliga produkten medans den specialiserade kan vara 

tillverkad av ett skummaterial där man till exempel utvärderar produktens form.  

 

Prototyper används vid: 

Inlärning: kommer detta att fungera? Och hur väl uppfylls kundernas behov? 

Kommunikation: förstärker kommunikation med ledning, kunder, partners med flera. En 3D-

modell av en produkt är enklare att kommunicera än att verbalt beskriva något. 

Integration: Prototypen används för att garantera att alla delkomponenter fungerar tillsammans 

som det är tänkt. 

Milstolpar: ger konkreta mål, visar framsteg och bidrar till att schema hålls.  

 

Att ta fram en prototyp genomgår följande fyra faser:  

1. Definiera syftet med prototypen. 

2. Fastställa approximationsnivån för prototypen. 

3. Upprätta en försöksplan. 

4. Skaffa en tidsplan för anskaffning, byggande och provtagning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1. Bisfenol A (BPA) 

Bisfenol A är enligt (kemi.se 2018) ett ämne som finns framförallt i plastprodukter av 

polykarbonat och epoxiplaster så som till exempel CD-skivor, DVD-skivor, epoxifärger, 

epoxilim, kopieringspapper samt en del matförpackningar så som skyddande lack i 

konservburkar och enstaka produkter för mikrovågsvärmning, och sportflaskor.  

Enligt lag så är det inte tillåtet att sälja nappflaskor och förpackningar med ytskikt som inne-

håller Bisfenol A som är avsedda för barn under tre år.  

Bisfenol A, är sedan januari 2017 med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Detta 

betyder att konsumenterna enligt lag har rätt att få information inom 45 dagar om en vara inne-

håller mer än 0.1 procent Bisfenol A. 

 

Enligt Livsmedelsverket (Livsmedelsverket.se 2018) så finns det ett gränsvärde för hur mycket 

Bisfenol A som får finnas i förpackningar avsedda för livsmedel. Denna gräns ligger på 0.6 

milligram per kilo livsmedel.   

 

3.2. Vanliga material vid tillverkning av matlådor. 

3.2.1 Tritan-Copolyester. 
Tritan är enligt (eastman.com 2018) ett plastmaterial som används i hundratals olika 

plastprodukter som kommer i kontakt med livsmedel runt om i världen. Plasten har testats i 

labb under flera år och innehåller ingen BPA Eller BPS- Bisfenol S. Det finns inte heller någon 

förekomst av hormonstörande ämnen i denna plast.  

Tritan är slagtålig, hård och lämpar sig bra för matlådor och dricksflaskor då det har en lång 

livslängd. Detta är bra i syfte att minska på avfall. 

Enligt tillverkaren (eastman.com 2018) så är detta material mycket lämpat för maskindisk, 

vilket gör att rengöring av produkter av detta material blir bättre än med handdisk.  

Tritan lämpar sig för formsprutning samt extrudering men ej för 3D-printing. BPA-fri Tritan 

har klarheten som glas men är mycket tålig då det är en plast. Därför lämpar den sig bra för 

detaljer som ska vara hållbara men se ut som glas. 

 

Av Tritan kan man enligt tillverkaren (tritanfromeastman.com) förvänta sig: 

• Långvarig glans. 

• Fläckfritt. 

• Hållbarhet 

• Luktmotstånd 

• Matsäker 

• BPA-fri 

• Klarar diskmaskin 

• Finns i många färger 

• Glasliknande look. 

Information från CES-Edupack: 

Pris SEK/kg 37.6 - 47.5 

Densitet kg/m³   1180 

Maximal användningstemperatur 100 - 110 C 

Lämpar sig för bland annat formsprutning, vakuumformning och extrudering. 

Går att återvinna. 
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3.2.2 Polypropylen (PP)  
Polypropylen är enligt (nordplast.no 2018) en termoplast med egenskaper som beror på 

temperaturen. Hårdhet, hållfasthet och E-modul avtar med stigande temperatur. Polypropylen 

kan svetsas men ej limmas. Polypropylen har en mycket låg vattenabsorbation.  

 

Information från CES Edupack: 

Pris SEK/kg 14.6 - 15,2 

Densitet kg/m³ 890 – 910  

Maximal användningstemperatur 110 – 115 C 

Lämpar sig bra för bland annat formsprutning. 

Går att återvinna 

 

3.2.3 Borosilikatglas 
Information från CES Edupack: 

Används till ugnsredskap och kemiutrustning.  

Pris SEK/kg 38.5 – 64.1  

Densitet kg/m³ 2200 

Maximal användningstemperatur 230 – 460 C 

Lämpar sig bra för bland annat glasblåsning och gjutning. 

Går att återvinna.  

 

3.2.4 Rostfritt stål 
Information från CES Edupack: 

Används i till exempel bestick och vitvaror. 

Pris SEK/kg 48.1 - 52.3  

Densitet kg/m³ 7.6e3 – 8.1e3 

Maximal användningstemperatur 750 – 820 C 

Lämpar sig för bland annat gjutning, pressning och svets. 

 

3.3 Återvinning av plast 

Plast återvinns på återvinningsstationer och blir till nya produkter. I Sverige samlades det in 

6.38 kg plast per invånare år 2016 och återvinningsstatistiken för samma år låg på 42,2% enligt 

(ftiab.se 2018). Plast återvinns ungefär tio gånger enligt (stenarecykling.se 2018). Att plasten 

kan återvinnas endast tio gånger beror på fukt och föroreningar förstör materialet. 

Mjuka plastförpackningar sorteras från hårda plaster. Materialet krossas och tvättas för att 

sedan finsorteras och smältas. Slutresultatet är pellets som sedan säljs till företag som tillverkar 

plastprodukter.  

Återvunnen hårdplast kan bland annat bli blomkrukor, fordonskomponenter, murbrukshinkar, 

plastmöbler etc. Och återvunnen mjukplast kan till exempel bli till bärkassar och kabelskydd. 

(ftiab.se 2018) Det som inte går att sortera och använda till nya produkter sorteras som 

brännbart och blir till värmeenergi i värmeverken. (stenarecycling.se 2018) Plastprodukter 

märks enligt (livsmedelsverket.se) med en triangel och en siffra. Siffran visar vilken plastsort 

som är huvudmaterialet i produkten så att konsumenten vet hur den ska källsorteras. Se tabell 

1. 
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Tabell 1. Plastmärkning. Återvinningstabell. (livsmedelsverket.se 2018) 

3.4 Formsprutning 

Vid tillverkning av matlådor i plast så använder man sig utav formsprutning. Denna metod 

lämpar sig enligt (Thompson Rob 2007) bra för plastprodukter som ska tillverkas i stora serier 

om 10 000 till fler än 1 000 000 detaljer per år. Verktygskostnaden är mycket hög, men 

produktionskostnaden är mycket låg till låg beroende på vilket material samt vilken seriestorlek 

som är tänkt att tillverka. Vid formsprutning kan man producera detaljer som väger några gram 

upp till flera kilo.  

 

Metoden går till så att man smälter plastpellets i en cylinder på formsprutningsmaskinen. 

Denna smälta sprutas sedan in i en form som är så pass sval att smältan stelnar. Formen består 

av två halvor som kan öppnas och stängas. Då detaljen har stelnat öppnas formen och detaljen 

petas då ut. Sedan kan nästa detalj formas. Visst efterarbete kan behövas göras efteråt. 

(plastportalen.se 2018) 

Då man använder sig utav formsprutning är det viktigt att designa sin produkt med 

släppvinklar. Släppvinkeln är vinkeln mellan komponentens yta och formöppningens rörelse. 

Genom att designa med släppvinkel så förhindras att delen skadas vid tillverkningen.  

Det finns rekommendationer på olika släppvinklar enligt tillverkaren (alphaform.fi 2018). 

0.5 grader på alla vertikala ytor. 

2 grader fungerar bra i de flesta situationer. 

3grader krävs för lätt strukturerad yta. 

5 grader eller mer krävs för mycket strukturerad yta.  

 

Rekommendationer för godstjocklekar enligt (alphaform.fi 2018). 

Godstjockleken beror på vilket material som används. T ex så har ABS-plast en 

rekommenderad godstjocklek på 1,143 – 3,556 mm och Polypropen 0,635–3,810 mm. 

 

3.5  3D-Printing 

3D-printning även kallad additiv tillverkning handlar om att lager för lager bygga upp ett 

tredimensionellt objekt från en CAD-fil. 

3D-printing används vid tillverkning av bland annat prototyper, tandkronor, hörapparater, 

höftimplantat, flygplanskomponenter m.m. (Theengineer.com 2018) 

Additiv tillverkning har låg verktygskostnad då inga verktyg behövs, men det tar tid att bygga 

upp en 3D-modell med denna metod specifika egenskaper gällande hållfasthet önskas. Att 3D-

printa ger stor möjlighet att skapa komplexa former och bidrar till minskat materialspill. 

(Thompson R. 2007) 

 

3.6  Framställning av gummimaterial 

Gummi kommer från den förnybara källan gummiträd. Dessa odlas främst i Asien. För att ta 

fram gummi så tas växtsaft från gummiträden genom tappning, vilket innebär att ett snitt skärs 

upp i barken så att trädet ”blöder”. Vid snittets slut sätts en metalltratt som samlar upp vätskan i 

en behållare. I allmänhet bearbetas latex från träden till latexkoncentrat eller så koaguleras det 

under rena former med hjälp av myrsyra. Koagulerad latex kan sedan bearbetas till tekniskt 
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specificerade blockgummin. Gummimaterial framställs sedan genom vulkning. Vulkning 

innebär att molekylkedjorna i utgångsmaterialet tvärbinds. Detta görs oftast med svavel. 

Gummi har till skillnad från härdplaster mindre antal bindningar vilket gör materialet mer 

elastiskt. (Ravarumarknaden.se 2018)  

Från ett träd kan 4.5 kg torrt gummi utvinnas per år. (Laroverket.com 2018) Ett träd har en 

livslängd på 32 år varav tappning av gummi sker i ca 25 år. (Ravarumarknaden.se 2018) 

 

3.7 Tillverkning av gummiband 

Gummiband tillverkas av gummiformning som liknar formsprutningsmetoden för plast.  

Gummiformning går ut på att gummit värms upp och formas under högre tryck än vid 

formsprutning av plast. Här används maskinbearbetade gjutformar. Metoden bidrar till 

minimalt materialspill vilket är bra både ekonomiskt och för miljön. (timcorubber.com) 

Enligt (srm-industries.com 2018) är naturgummi bra att gummiforma då syftet är att få en 

töjbar detalj. 

3.8 Diskmaskinens temperatur 

Enligt (Finishinfo.se 2018) diskar en diskmaskin vanligen i temperaturer runt 65–70 °C. Vid 

sköljning så uppkommer temperaturen kring 80 °C för att disken ska bli helt ren från bakterier. 

 

3.9 Värme i mikro 

Enligt (Miele.se 2018) så bör behållare som används vid uppvärmning i mikrovågsugn klara 

minst 110 °C för att inte smälta eller deformeras. 

 

3.10Validering och reliabilitet av teoretiska referensramar. 

Den information som finns under avsnitt 3 är hämtad från sekundära källor. Informationen i de 

sekundära källorna är tillförlitliga då de kommer från bland annat livsmedelsverket, kurs-

litteratur och tillverkande företags hemsidor.  
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4 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

I det här avsnittet redovisas examensarbetets genomförande enligt de metoder som angivits i 

avsnitt 2 samt den fakta som inhämtats under avsnitt 3. 

 

4.1 Identifiering av möjligheter 

Projektets startpunkt var ett möte med uppdragsgivaren Nicklas Ekstrand VD på Millcroft. Han 

gick och funderade på att själv utveckla en ny matlåda då de som finns på marknaden idag inte 

känns så fräscha och lyxiga att äta ur. Så hans projektförslag var att examensarbetet skulle 

utgöras av att utveckla en ny matlåda. Så här var möjligheten (ny matlåda) redan definierad 

från start. Hade inte en möjlighet funnits från början så hade en identifiering av möjligheter 

genomförts enligt punkterna i avsnitt 2.2.1. 

En uppdragsbeskrivning skrevs som ett avslut på planeringsfasen och låg till grund för arbetet.  

Uppdragsbeskrivningen återfinns i bilaga 8.1. 

 

4.2 Projektplanering 

Projektet fick en grov planering med hjälp av ett Gantt-schema innan projektet tog fart. 

Planeringen är baserad på de olika produktutvecklingsfaserna och deras olika moment. Med 

hjälp av denna så kunde projektets utveckling följas på ett visuellt sätt. Dock ändrades tids-

planen då examensarbetet fick stort fokus vid starten så arbetet låg mycket före planeringen. 

Se bilaga 8.2 för fullständigt Gantt-schema. 

 

Förtydligande av vissa delar av projektet. 

 

Bakgrund 

I bakgrundsdelen så planerades för att ta reda på information till matlådans bakgrund. 

Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen planerades så att frågeställningar skulle göras, enkät skulle skapas 

utifrån frågorna, respondenterna skulle få tid att svara, och data skulle samlas in och 

analyseras. 

Koncepttestning 

Koncepttestet planerades att vara ett fysiskt möte med de som bjöds in att delta. Material skulle 

tas fram, frågor skulle formuleras och burkar köpas in. Resultatet skulle sedan bearbetas. 

CAD-ritningar 

Solidworks var ett redskap redan från början då skisser skulle skapas i konceptgenereringsfasen 

för att det var lättare att få bra skisser och en bättre förståelse för hur det skulle se ut. Därför är 

den biten i Gantt-schemat så lång. Solidworks användes även i senare skede då ritningar på 

slutkonceptet skulle skapas. 

Tillverkning 

Den här biten planerades att vara en undersökande fas där metoder skulle tas fram som förslag 

till Millcroft ifall dem vill gå vidare mot produktion med detta koncept. 

Prototypframtagning 

Prototypframtagningen fick i planeringen mycket tid då saker kan gå fel vid 3D-utskrift, samt 

att författaren har lite erfarenhet kring spackel och målning. Och målet var att få en fin prototyp 

att visa upp. 

Rapportskrivning 

Rapportskrivningen planerades att genomföra varje vecka för att det lättare skulle gå att hålla 

koll på processen och det som hände. 
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4.3 Agil projektledning 

Det här examensarbetet har genomförts med influenser från den agila projektledningen, vilket i 

praktiken har bidragit till att uppdragsgivaren har kontaktats vid varje ny fas för att stämma av 

att arbetet flyter på som det ska och att resultatet är tillfredställande. Råd och synpunkter har 

diskuterats löpande genom arbetet.  

 

4.4 SWOT-analys 

Vid starten genomfördes en SWOT-analys för att ta reda på projektets starka och svaga sidor 

samt vilka möjligheter och hot som projektet kan utsättas för. Åtgärdspunkter för respektive del 

togs fram för att ha en bild av hur de olika styrkor kunde utnyttjas, svagheterna kompenseras, 

möjligheterna tas tillvara och hoten elimineras eller pareras. Åtgärdslistan återfinns i bilagorna 

under avsnitt 8.9.  

 

Figur 4 SWOT-analys 

4.9 Identifiering av kundbehov 

För att veta vad kunderna vill ha för typ av egenskaper på en matlåda så gjordes en marknads-

undersökning under fas 1 ”konceptutveckling” med nio frågor. Sex frågor med ja och nej svar 

samt tre frågor där respondenterna fick svara på frågor kring vad de tycker är viktigt när de 

köper ny matlåda, vad de brukar ta med sig i sin matlåda samt om de saknar någon funktion på 

de befintliga matlådorna på marknaden.  

Marknadsundersökningen gjordes med hjälp av hemsidan (surveymonkey.com 2018) där det 

enkelt gick att skapa en marknadsundersökning med max 10 frågor. Dessa sammanställdes 

under en länk som sedan delades på sociala medier och mail. Undersökningen genererade 64 

unika svar. Se hela marknadsundersökningen i bilagorna under avsnitt 8.3 och 8.4. 

 

1. Samla in rådata från kunderna. 

Här följer ett urval av uttalanden från potentiella kunder som svarade på 

marknadsundersökningen. Respondenterna har svarat på vad som är viktigt vid köp av 

matlåda samt vad de saknar på befintliga matlådor. Alla svar återfinns i bilagorna. 

” Sällan väldigt snygga.” 

” Att det följer med en burk som passar i matlådan och som man kan lyfta ur innan man 

värmer maten.” 

” Gillar inte lådor i plast.” 

” Plats för bestick.” 

”Bra lock.” 

”Kompakt och stapelbara.” 
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”Liten och smidig.” 

”Maten ska få plats.” 

”Tål uppvärmning i mikron.” 

” Den får inte släppa ifrån sig kemikalier.” 

”Tät och lagom storlek.” 

”Den ska kännas fräsch att äta ur, och inte plastig, mjuk och billig. Därmed helst glas.” 

” Går att diska i maskin.” 

” Problem att få maten jämnvarm” 

 

2. Tolka rådata till kundbehov. 

1. Tilltalande design. 

2. Fack för olika mat. 

3. Matlåda utan plast. 

4. Kan få plats med bestick. 

5. Har en grundform. 

6. Locket håller tätt och är lätt att sätta på. 

7. Varierande storlek på matlåda. 

8. Materialet är av sådan sort att det kan värmas i mikro. 

9. BPA-fri. 

10. Tillverkad i glas. (önskemål) 

11. Tillverkad i material som tål maskindisk.  

12. Maten borde gå att få jämnvarm. 

13. Tål frys. (dolt behov) 

 

3. Organisera behoven hierarkiskt i primära, sekundära och eventuellt tertiära 

behov. 

Primära 

- Material (Tål maskindisk, mikro, BPA-fri) 

Sekundära  

- Designen (Förvaring, täthet) 

 

4. Fastställa behovens relativa betydelse. 

- En tät och BPA-fri behållare som tål mikro och maskindisk. Som innehåller 

möjlighet att dela upp maten i varm och kall del. 

 

5. Reflektera över resultat och process. 

Resultatet från identifiering av kundbehov har tolkats av författaren. Resultatet har förts in i ett 

excelblad och rangordnats efter hur många som svarat liknande. ”Toka rådata till kundbehov” 

är baserat på de kommentarer och önskemål som framkom flest gånger. 
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4.10  Målspecifikationer 

Förbereda en lista över egenskaperna. 

Behovs-egenskapsmatris 

I nedanstående matris (tabell 2) återfinns de behov som respondenterna vid enkät-

undersökningen ansåg inte uppfylldes med de befintliga matlådorna på marknaden, samt de 

egenskaper som svarar till behoven. En del av de egenskaperna som tagits med är subjektiva 

vilket har markerats med ”subj”. Vid dessa så finns inget mätbart värde men de är viktiga att ta 

i beaktande vid utvecklingen av den nya matlådan. De som markerats med * har ett mätbart 

värde och återfinns i tabellen över ideala - och acceptabla målvärden längre ned i detta avsnitt.  

 

 

 
Tabell 2. Behovs och egenskapsmatris 
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Benchmarking – samla in information om konkurrenter. 

I nedanstående tabeller så återfinns ett urval av matlådor på marknaden. Tanken med dessa är att se till olika typer av matlådor samt hur de 

stämmer överens med de krav och önskemål som respondenterna angav i enkätundersökningen. 

 

 

 

 

 

 
Tillverkare/namn 

Återförsäljare 

Kitchen kraft  

Bagaren och kocken 

 

Lindén International 

Zerazza.com 

 

Onyx 

Goodforkids.se 

Frozzypack original 

Profilar.se 

Festmåltid 

IKEA 

365+ 

IKEA 

Storlek 20 x 15 x 7 cm 19 x 12 x 6cm 21,2 x 14,9 x 7,7cm 19.8 x 13.2 x 8 cm 19x13x6 cm 17x17x6 cm 

Volym 1 L 1.4 L 1.7 L 0.9 L 0.9 L 0.7 L 

Material Glas 

Polypropylen 

Rostfritt stål Borosilikatglas 

Rostfritt stål (lock) 

silikonförsegling 

Polypropylen Polypropylen 

Tätning av 

silikongummi. 

Polypropen  

Lock av propenplast 

och syntetiskt gummi. 

Tål mikro Ja Nej Ja (utom locket) Ja (utom locket) Ja Ja 

Tål maskindisk Ja Nej Ja (utom locket) Ja Ja Ja 

Tål ugn Ja (utom locket) Ja Ja Nej Nej Nej 

Tål frys Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Håller tätt enligt 

försäljare. 

ja Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ja Ingen uppgift 

Flera fack Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

BPA-fri Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Pris 129 kr 349 kr 379 kr 149 kr 49 kr 19 kr 
Tabell 3 Tabell över potentiella konkurrenter. 
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Tillverkare/namn 

Återförsäljare 

Förtrolig 

IKEA 

Lunchbox bentolåda 

Jako-o.com 

Matlåda Keep Fresh 

Profilar.se  

Dubbel lunchlåda 

24.se 

Storlek 13x19x7 cm 26x16 cm 21 x 14.5 cm 13 x 14 x 18 cm 

Volym 0.6 L 1,76 L 1.1 L 1.8 L 

Material Ugnsfast glas 

Lock av propenplast och 

list av silikongummi. 

Polypropenplast 

Yogurtburk + olika fack. 

Polypropenplast Innermaterial: rostfritt 

stål. 

Yttermaterial: PP-plast 

Tål mikro (ca 100°C) Ja Ja Ja Nej 

Tål maskindisk (80 °C) Ja Ja Ja Ja 

Tål ugn Ja (utom locket) Nej Nej Ja upp till 100 grader. 

Tål frys (ca -20°C) Ja Ja Ja Ja 

BPA-fri Ja Ja Ja Ja 

Håller tätt enligt 

försäljare 

Ja Ingen uppgift Ja Ingen uppgift 

Flera fack. Nej Ja Nej Ja 

Pris 29 kr 159 kr 39 kr 129 kr 
Tabell 4. Tabell över potentiella konkurrenter. 
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Upprätta ideala och marginellt acceptabla målvärden. 

Den tillgängliga informationen har nu sammanställts i tabellen nedan. Idealvärdet visar det 

värde som i bästa fall kan uppnås och det marginellt acceptabla värdet är det lägsta värde som 

gör produkten nätt och jämnt kommersiellt gångbar. 

 

Egenskap nr Behov nr Mätbar egenskap Enhet Marginellt värde Idealvärde 

1,2 2                     Flera fack för mat               st. 1               > 1 

2 4                        Plats för bestick               st. 1 1 

1,2 7                Finns i olika storlekar                L             0.6              1.4  

5 8            Maximal temperatur               °C 110          > 115 
6 9                          BPA-fri (vikt)       mg/kg 0 0 

5 11     Tål maskindisk (Max-temp)               °C  86         > 115 

7 13 Tål frys (Minsta temperatur)               °C  -20 <-20 
Tabell 5 Ideala och marginellt acceptabla målvärden. 

 

Reflektera över resultatet och processen.  

I steget benchmarking har en förenkling gjorts. Enligt (Ulrich K.T et.al 2012) så bör en 

benchmarking gå till så att som minimum köps konkurrerande produkter in för att provas, 

testas, demonteras och uppskatta tillverkningskostnader. På grund av en låg budget för detta 

projekt så har detta inte kunnat göras. Förenklingen bestod av att på nätet tittat på potentiella 

konkurrenter och anteckna sådant som varit av vikt för kommande produktutveckling. Genom 

tabellformen så kan man se likheter och skillnader mellan konkurrenterna. Ett enklare test av 

ett fåtal matlådor utfördes av författaren. Se avsnitt 4.10.1. 

 

I steget att skapa en egenskap-och behovsmatris samt det länkade steget att upprätta ideala och 

marginellt accepterade målvärden så finns många behov och egenskaper som inte går att knyta 

till en enhet och värde. Det är sådant som uttrycks av kunden i form av hur väl designad en 

produkt är samt om den håller tätt och gör det lätt att värma maten. Dessa har uteslutits i 

tabellen för målvärden men är ändå dokumenterade för att dessa ska tas hänsyn till vid 

konceptgenereringen.  

 

4.11 Konkurrensanalys 

Konkurrentanalysen är i detta arbete ett delsteg i processen att skapa målspecifikationerna. Det 

finns otroligt många varianter av matlådor så i detta arbete har begränsningen av konkurrenter 

syftat till vilka material och typer av matlådor som finns presenterade på marknaden.  

 

4.11.1 Enkelt täthetstest av matlåda 
De flesta av de matlådor som tagits med som potentiella konkurrenter i benchmarketingen har 

enligt tillverkaren en förmåga att sluta tätt. För att undersöka saken närmare så utfördes ett 

enklare täthetstest av författaren som själv har tre av de ovan presenterade matlådorna. (Figur 

5) Testet gick ut på att testa tätheten genom att fylla i en dl vatten i lådorna och skaka om dem. 

Sedan lägga dem på sidan och låta dem ligga så i en timme. (Figur 6) Detta för att se hur 

matlådan klarar att hålla tätt om den t.ex. ligger på sidan i en ryggsäck, alternativt om man 

springer med matlådan.  
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Figur 5. Matlådorna som ska testas.                                    Figur 6. Matlådor under täthetstestet att ligga på sidan. 

 

 
Figur 7.  Bänken som är helt torr efter utfört test med matlådor på sidan. 

 

4.11.2 Täthetstest av IKEA:s Förtrolig 
IKEA:s matlåda ”Förtrolig” i burk av glas och lock i polypropen höll tätt i skaktestet. Den höll 

även tätt i det statiska testet att ligga på sidan. Dock är gångjärnet på locket för styvt så de med 

tiden spricker sönder. 
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Figur 8. IKEA:s Förtrolig under skaktestet.                  Figur 9. IKEA:s 365+ under skaktestet. 

4.11.3 Test av IKEA:s 365+ 
IKEA:s 365+ klarade inte skaktestet. Då läckte den. Men den klarade det statiska testet att ligga 

på sidan utan att läcka.  

 

4.11.4 Test av IKEA:s Festmåltid  
IKEA:s ”Festmåltid” klarade skaktestet. Den klarade även det statiska testet att ligga på sidan 

utan att läcka. Dock är designen så att de inre små facken inte har något lock. Så läggs olika 

livsmedel i vardera fack och lådan ställer sig på kant så blandas allt innehåll. 

 

  
Figur 10. IKEA:s Festmåltid under testet att vända upp och ner på lådan med innehåll i. Steg 1. Snacks har placerats i facken. 

Steg 2. Locket sätts på. Steg 3. Lådan vänds ett varv 360°. Steg 4. Snacks har blandats. 

 

4.12 Validering och reliabilitet av datainsamling 

I arbetet så har primär information samlats in genom en frågeenkät som skapats på 

surveymonke.com och som sedan delats genom en länk på Facebook. Genom att dela en länk 

på Facebook klassas denna insamling som ”rent bekvämlighets urval” enligt (infovoice.se 

2018). Vilket betyder ett subjektivt urval av individer utan mer baktanke än att de ska vara 

enkla att få tag i. Dessa kan då vara vänner, bekanta, bekantas bekanta och familjemedlemmar.  
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Genom att använda denna typ av insamling så förblir frågan om huruvida individerna som 

svarat motsvarar den population man vill undersöka obesvarad. 

Detta tillvägagångssätt användes för att i ett tidigt skede få snabb information om vad 

potentiella användare av matlådan kan tänkas ha för problem och önskemål kring en ny 

matlåda. Matlådor är något som de flesta använder oavsett om det är vänner eller för arbetet 

obekanta individer. 

  

 

4.13 Frågeenkät 

Genom att använda en frågeenkät som skickades ut på sociala medier så kunde kundbehov 

fångas upp i ett tidigt skede för att underlätta konceptgenereringen. Frågorna gav en indikation 

på vad som saknas på dagens matlådor. Resultatet sammanställdes i ett Excell-dokument och 

de mest frekvent förekommande problemen och önskemålen kom att bli underlag vid koncept-

genereringen. Resultatet från enkäten finns i bilagorna avsnitt 8.4.  
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4.14 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen genomfördes för att på ett överskådligt sätt se de funktioner som matlådan ska ha. Analysen består av huvudfunktion, 

delfunktion och stödfunktion. Funktionsanalysen definierar de funktioner som produkten ska uppfylla utan att berätta på vilket sätt det ska ske. 

Här utgick författaren från grundtanken med matlådan att denna ska förvara och transportera mat. Matförvaring kräver att det är giftfritt enligt 

livsmedelsverkets krav, de andra kraven är från kravspecifikationen (avsnitt 4.14) som upprättades tillsammans med Millcroft, samt de underlag 

som samlats in under enkätundersökningen. 

 

 
Figur 11. Funktionsanalys



Sida 38 av 108 

 

 

4.15 Kravspecifikation 

Vid det första mötet med uppdragsgivare Nicklas så upprättade vi tillsammans en krav-

specifikation som ska utgöra önskemål och krav på produkten. Kravspecifikationen 

tillsammans med responsen på frågeenkäten låg till underlag under konceptgenereringen och 

konceptutvecklingen. 

 

      Kravspecifikation 

      Ska uppfylla. 

• Giftfritt material. (BPA-fritt) 

• Bra lock som sluter tätt. 

• Klara maskindisk och mikrovågsugn. 

• Hållbar. 

• Storlekar I klass med de som finns på marknaden, 1 - 1.4 L. 

• Plast. 

Bör uppfylla 

• Pris ut till kund, under 100 kr.  

• Ska vara unik mot andra matlådor på marknaden. 

• Dölja repor från bestick. 

     Önskemål 

• Skruvlock 

• Glasplast 

• Glada färger 

• Anti freezefunktion. (Underlätta uppvärmning av mat i mikrovågsugn) 

• Avskiljare (Något som separerar olika sorters mat.) 

• Väska till matlåda. 

• Lösning för bestick och dryck. 

• Lösning för förvaring i hylla och diskställ.  

Kravspecifikationen kom att ändras något under arbetets gång tillsammans med Millcroft. 

Lösning för förvaring i hylla och diskställ blev inte längre aktuellt då de flesta respondenter i 

frågeenkäten inte upplevde förvaringen som något större problem. Inte heller kravet att mat-

lådan ska vara tillverkad i plast. Detta hölls öppet då en del nämnde miljövänlighet och helst 

inte plast i sina svar. Önskemålet om en väska blev ett ” i mån av tid arbete”.  

 

4.16 Slutliga specifikationer 

Vid framtagandet av de slutliga specifikationerna gjordes flertalet förenklingar då detta är ett 

examensarbete och inget tillverkningsland, tillverkare och ekonom finns tillgänglig för delar av 

den informationen som inhämtas för detta steg i produktutvecklingen. Enligt (Ulrich. K.T. et.al 

2012) så behövs information angående tillverkningskostnader, monteringskostnader och 

transporter för att kunna göra en fullskalig kostnadsberäkning. Något som inte finns definierat i 

examensarbetet. Fokus har i stället legat på att beräkna materialkostnaden för de olika delarna 

baserat på vikten hämtad ur Solidworks samt uppskattad materialkostnad i SEK/kg i CES-

Edupack. Kostnaden beräknades på en låg och en hög nivå för att ta hänsyn till den variation i 

pris det enligt CES-Edupack verkar vara mellan olika materialtillverkare. 

 

 

 



Sida 39 av 108 

 

Tabell 6. Kostnad för material. 

 

Vid beräkning av målkostnaden så framgick att det på förhand önskade priset ut till kund på 

100 kr som i början av examensarbetet var ett önskemål inte längre ansågs rimligt. Detta på 

grund av att i början så var konceptlösningarna okända och med det konceptet som skapades så 

medförde det fler delar än på dagens vanliga enklare matlådor, samt en bättre kvalitet i form av 

en materialförbättring genom användandet av Tritan, ett plastmaterial som är betydligt dyrare 

än polypropen som är tidigare nämnt en populär plast i matlådor. 

 

Nedan följer den beräkning som låg till grund för att priset ut till kunderna behövde justeras. 

Motiverat med att om man ser till enbart materialkostnaden ovan och jämför med den 

beräknade målkostnaden så finns inget utrymme för de kostnader som inte kunnat beräknats på 

grund av begränsningarna. (Bland annat personalkostnad, tillverkningskostnad, montering och 

transport.) Återförsäljarens och företagets bruttovinstmarginal är uppskattade enligt exempel i 

(Ulrich.K.T. et.al 2012) då detta är en ungefärlig uppskattning av en påhittad situation. 

 

Målkostnad  

  
Pris ut till kund (kr) 100 

Bruttovinstmarginal återförsäljaren (%) 45 

Företagets försäljningspris till 

återförsäljare (kr) 100* (1-0.45) = 55  

Företagets önskade bruttovinst % 40 

Företagets tillverkningskostnad 

(SEK/matlåda) 55* (1–0,4) = 33 

 

 

Pris ut till kund justerades två gånger till 150 kr och 199 kr. Företagets vinst ökades med 5 %. 

Nedan syns dessa beräkningar. 

 

 

Målkostnad 

 

Pris ut till kund (kr) 150 

Bruttovinstmarginal återförsäljaren (%) 45 

Företagets försäljningspris till 

återförsäljare (kr) (1-0.45) *150 = 82,50   

Företagets önskade bruttovinst % 45 

Del  Vikt (g) Material Materialkostnad SEK/kg kostnad låg SEK/del kostnad hög SEK/del 

Lock 132,41 Tritan 37,6–47,5 4,98 6,29 

Lock 2 74,87 Tritan 37,6–47,5 2,82 3,55 

Låda 1 109,91 Tritan 37,6–47,5 4,13 5,22 

Insats 2 stycken 152,18 Tritan 37,6–47,5 5,72 7,23 

Låda 2 95,79 Tritan 37,6–47,5 3,60 4,55 

Kylklamp 65,06 Polypropen 14,6–15,2 0,95 0,99 

Gummiband 39,90 Naturgummi 12,7–12,8 0.51 0,52 

Tätningsplugg 0,28 Polypropen 14,6–15,2 0,410 0,420 

Bestickfodral  39,20 Polypropen 14,6–15,2 0,57 0,60 

Hela produkten 709,60     23,69 29,37 
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Företagets tillverkningskostnad 

(SEK/matlåda) (1–0,45) *82,50 = 45,38 

 

 

Målkostnad 

 

Pris ut till kund (kr) 199 

Bruttovinstmarginal återförsäljaren (%) 45 

Företagets försäljningspris till 

återförsäljare (kr) (1-0.45) *199 = 109,45  

Företagets önskade bruttovinst % 45 

Företagets tillverkningskostnad 

(SEK/matlåda) (1–0,45) *109,45 = 60,21  

 

 

Enligt dessa uppskattningar så bör priset ut till kund hamna mellan 150–199 kr och 

målkostnaden ligger mellan 45 – 60 kr med hänsyn till de kostnader som för detta arbete är 

okända. Företagets bruttovinnstmarginal kan då justeras efter den verkliga kostnaden. 

 

Här nedan I tabell 7 finns de slutliga specifikationerna kring produkten. Denna utgår ifrån 

målspecifikationerna som återfanns i avsnitt 4.6. Då material och designen är fastställd så 

kunde fasta värden på de olika egenskaperna fastställas.  
 

Nr Mätbar egenskap. Enhet Värde 
1 Flera fack för mat. st  2–3 
2 Plats för bestick st  1 
2 Finns i olika storlekar. L 0.7 >1 
5 Tål maskindisk °C >86 
5 Tål mikro (Max-temp)  °C ≥ 110 °C 
6 BPA-fri mg/kg 0 
7 Tål frys (min-temp)  °C < -20 

Tabell 7.  Slutliga specifikationer. 

Reflektion över upprättande av slutliga specifikationer. 

Vid upprättandet av slutliga specifikationer togs fasta värden fram för de mätbara egen-

skaperna. Materialkostnaderna för de olika delarna blev underlag för målkostnads-

beräkningarna. Då författaren ansåg att det kändes orimligt att försöka gå igenom alla steg till 

punkt och pricka då så pass mycket material var för projektet okänt så togs en diskussion med 

handledaren Ragnar om hur vida underlaget var tillräckligt och att dessa begränsningar kunde 

göras. Att skicka iväg ritningar på produkten till främmande tillverkare var inte ett alternativ då 

någon kan ta ritningarna och göra egen vinning. Att skicka ritningar gör man enligt Ragnar och 

Nicklas enbart mellan ett företag och en pålitlig känd tillverkare. Inte annars. Därav att 

tillverknings-kostnad saknas i detta arbete. 

  

• Är produkten en vinnare?  

Produkten kan vara en vinnare då den innehar de funktioner som de flesta i enkät-

undersökningen efterfrågade. Den uppfyller även de krav som från början ställdes på 

produkten från Millcroft. 
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• Hur stor osäkerhet finns det i de tekniska modellerna och kostnadsberäkningarna? 

Det finns viss osäkerhet i materialkostnadsberäkningen då CES-Edupack har ett 

prisspann mellan ett högre och en lägre kostnad. När det sedan gäller målkostnads-

beräkningen så har författaren ej haft verkliga siffror att räkna med, utan räknat som 

exempel i boken av (Karl T Ulrich et.al 2012) för att kunna genomföra stegen i de 

slutliga specifikationerna. 

• Har teamet valt de koncept som är mest lämpat för målmarknaden?  

Det är ett matlådskoncept som innehåller de främsta önskemålen från målmarknaden så 

det finns potential att detta koncept kan nå framgång hos målmarknaden. 

 

4.17 Färg och form 

Vid konceptgenereringen så fanns två former, rektangulär och cylindrisk. Rektangulära valdes 

bort då matlådan skulle sticka ut från konkurrenterna på marknaden samt att en cirkulär form 

medför möjligheten att använda skruvgängat lock. 

 

4.18 Konceptgenerering 

Vid konceptgenereringen så var målet att komma fram med så många förslag som möjligt på 

matlådor som skulle kunna möta kundernas behov som togs fram under ”identifiering av 

kundbehov”. Genom att titta på konkurrerande produkter vad de har gjort bra och mindre bra 

samt kika på recensioner och gå tillbaka till kundbehoven så har koncepten tagits fram. Vid 

avslutet av konceptgenereringsfasen hölls ett möte med Millcroft för att stämma av om några 

önskemål fanns om vilka matlådor som var värda att satsa på. Handritade skisser (se bilaga 8.5) 

samt skissning i Solid Works (figurer 12–19) gjordes under denna fas av arbetet. 

.  
Figur 12. Det första konceptet (A)     Figur 13. Koncept B. En väska för matlådor och tillbehör 
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Figur 14. Koncept C. Rund matlåda med upphöjning och kylklamp. 

 

 
Figur 15. Koncept D. Rund burk med insats     Figur 16. Koncept E. Fyrkantig matlåda med kyl-lock.               

 

 
 
Figur 17. Koncept F. Fyrkantig matlåda med insatser och förvaring för bestick i locket. 
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Figur 18. Koncept G. Fyrkantig matlåda.      

 
 
Figur 19. Koncept H. En ”verktygslåda” som väska för matlåda och tillbehör. 

 



Sida 44 av 108 

 

 

 

4.19 Konceptutvärdering 

 

 Pugh:s matris Koncept               Referenskoncept 

                    

  A B C D E F G H I 

Underlättar att få jämnvarm mat. 0 - ⁺ 0 0 0 0 - 0 

Går att hålla maten varm. 0 - ⁺ 0 0 0 ⁺ - 0 

Går att hålla maten kall. 0 - ⁺ 0 ⁺ 0 ⁺ - 0 

Sluter tätt. 0 - ⁺ ⁺ 0 0 0 - 0 

Ger möjlighet att dela upp maten. ⁺ ⁺ 0 ⁺ 0 ⁺ ⁺ ⁺ 0 

Har plats för bestick. 0 ⁺ 0 0 ⁺ ⁺ 0 ⁺ 0 

Lätt att tillverka. ⁺ ⁺ - ⁺ - - - ⁺ 0 

Lätt att återvinna. ⁺ ⁺ - ⁺ - 0 - ⁺ 0 

Lätt och smidig design. ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 0 - - - 0 

Antal + 4 5 5 5 2 2 3 4 0 

Antal 0 5 0 2 4 5 5 3 0 9 

Antal - 0 4 2 0 2 2 3 5 0 

Slutbetyg 4 1 3 5 0 0 0 -1 0 

Rangordning 2 5 3 1 4 4 4 6 4 

Fortsätta? Ja Ev. kombinera Kombinera Ja Nej Ev. kombinera Nej Nej Kombinera 
Tabell 8. Pugh:s konceptvalsmatris. 
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När ett antal koncept genererats gjordes en konceptvalsmatris. Referenskonceptet blev IKEA:s 

matlåda i glas som kallas ”Förtrolig”. Det blev referenskoncept på grund av att locket är så bra 

tillverkat att det håller absolut tätt. Att IKEA:s ”Förtrolig” håller tätt har undersökts genom ett 

enkelt täthetstest. Detta har varit en tanke vid konceptgenereringen att eventuellt ta efter denna 

typ av locklösning. Vidare så är materialet i burken av glas vilket är bra då plastkonsumtionen 

bör minskas. Resultatet av konceptvalsmatrisen visar ett antal koncept som kommer att gå 

vidare och kombineras för att göra ytterligare ett val. Konceptpoängsättningen kunde ha 

använts här som ett nästa steg i konceptsållningen. Men genom Pugh:s matris samt 

diskussioner med Millcroft så kändes det överflödigt att ta denna process ett steg längre. Det 

var bättre att ha några alternativ och kombinera nya förlag som skulle leda fram till slut-

konceptet.  

 

4.20 Konceptutveckling 

Vid konceptutvecklingen så kombinerades och vidareutvecklades de koncept som enligt Pugh:s 

matris och diskussion med Millcroft framstod som bäst lämpade att gå vidare med. Skisser 

ritades på papper samt i Solidworks. Dessa renderades i programmet KeyShot och 

presenterades sedan för Millcroft under ett uppföljningsmöte. Nedan följer en kort beskrivning 

om de koncept som gick vidare i konceptvalsmatrisen. 

 

4.20.1 Referenskonceptet I 
Referenskonceptet var en befintlig matlåda från IKEA vid namn ”Förtrolig”. Den har bra 

förmåga att hålla tätt och materialet känns lyxigt då det är glas. Det är en personlig favorit hos 

författaren tack vare sin förmåga att hålla tätt (Se täthetstestet), samt den lyxiga känsla som den 

ger i förhållande till andra billiga matlådor tack vare att den är av glas. 
 

 

 

                                                                                                                                            Figur 20. IKEA:s matlåda Förtrolig                                                     

(IKEA.se 2018) 

4.20.2 Koncept A 
Koncept A är det första konceptet som skapades. Den har en inspiration från de populära 

”smartshakes” som finns på marknaden. Den cylindriska formen gör att man kan ha skruvlock 

samt möjligheten att skruva på flera matlådor i höjd. Detta syftar till att lösa kundbehovet att 

matlådan skall sluta tätt. Ett ”kors” ska kunna placeras i matlådan för att avskilja olika livs-

medel från varandra. Detta ska svara mot kundbehovet att kunna ta med olika sorters mat. 

 

4.20.3 Koncept B 
Koncept B är en väska till matlåda och bestick. Tanken bakom detta koncept kom till under ett 

möte med uppdragsgivaren då vi diskuterade olika möjligheter. Att ha en väska till matlådan 

skulle svara på kundbehoven att kunna ta med flera olika sorters mat och få plats med bestick. 

Att ha en väska till matlådan är dock inte ett krav utan en önskan om tid finns att utveckla en 

sådan.  

4.20.4 Koncept C 
Koncept C fokuserar på att lösa kundbehovet att kunna hålla maten kall, samt underlätta att få 

maten jämnvarm då man värmer den i mikron. Själva burken har en kupolformad upphöjning 

som ska underlätta uppvärmning och den nedre delen är en kylklamp som ska kunna monteras 

om önskemål finns att hålla maten kall.  
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4.20.5 Koncept D 
Koncept D har fokus på att lösa kundbehovet att kunna dela upp mat som ska värmas och mat 

som inte behöver värmas. Matlådan består således av två insatser som kan plockas ur. 

Skruvlocket ska bidra till en tät förslutning. 

 

4.20.6 Koncept F 
Koncept F är en multilösning som fokuserar på både bestickförvaring och möjligheten att 

kunna dela upp varm och kall mat.  

 

4.20.7 Konceptens utveckling 
Efter Pugh`s konceptvalsatris och diskussioner med uppdragsgivaren så vidareutvecklades 

koncepten. Besticken fick en egen behållare (figur 21) och en alternativ formlösning till en 

upphöjd botten tillkom i form av en räfflad botten (figur 22). Koncept C, A och D sattes 

samman till det som skulle komma att bli det slutliga konceptet. Detta koncept godkändes av 

uppdragsgivaren och utvecklades ytterligare med ett fodral för bestick som var format efter den 

cylindriska ytan på matlådan. (Figur 23)  

 

 
Figur 21 Bestickfodral.          Figur 22.Burk med räfflad botten.           Figur 23. Resultat av sammanslagning av koncept. 
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4.21 Materialvalsmetod 

 

Då matlådan består av flera delar så delades materialvalet upp i flera delar då allt inte ska tillverkas av samma material. 

Först genomfördes materialval för matlådans burkar, lock, kylklampen samt bestickförpackningen. Inför materialvalet så skrevs krav ned för vad 

de olika komponenterna ska klara av för att uppnå grundkraven för matlådan. (Se bilaga 8.6 för lista) Här togs även med i beaktande vilka 

material som på marknaden redan används till dessa ändamål. Då matlådans design innehåller många komponenter så känns det rimligt att rikta 

in sig på någon typ av plast för att minska på den totala vikten. Tanken från början var att väga in glas. Men glas är tungt och skulle göra 

matlådan otymplig.    

 

          
Material Copolyester, Tritan-type PE-HD Polyetylene, high density PP Polypropylene  ABS - Akrylnitril-Butadien-Styren 

Användning Matlådor, skålar, glas 
Leksaker, skålar, mjölkflaskor, 
matförpackningar Matlådor, engångsartiklar 

 Lego, hjälmar, köks och 
kontorsmaterial 

Pris (SEK/kg) 37,6 - 47,5 13,8–14,1 14,6–15,2 20,6–24,3 

Densitet (kg/m^3) 1180 952–965 890–910 1010–1210 

Maximal användningstemperatur (°C) 100–110 113–129 100–115 61,9–76,9  

Hårdhet (Rockwell R) (dimensionslös) 111–115 45–55 80–100 90–97 

Lämplighet för formsprutning Acceptabel Utmärkt Utmärkt Utmärkt 

Optisk egenskap Transparent Genomskinlig Genomskinlig Ogenomskinlig 

Möjlighet till färgning Ja Ja Ja Ja 

BPA-fri Ja Ja Ja Ja 

Brottseghet (Mpa.m^0.5) Ingen uppgift 1,52–1,82 3 - 4,5 1.19-4,29 

Tål frys Ja Ja Ja Ja 
Tabell 9. Materialvalstabell 1, data hämtad ur CES-Edupack. 

 

För att få en fräsch och lyxig känsla så bör matburkarna tillverkas av Tritan. Detta för att de är hårdare än de andra plasterna vilket gör att de inte 

repas lika lätt av bestick. De är dessutom ett helt transparent material som går att få glasklart och blankt vilket efterliknar glas. Insatslådorna kan 

dessutom färgas i någon lämplig kulör för att bli estetiskt tilltalande. Locket bör även det tillverkas i Tritan då de på grund av skruvgänga 

behöver stå emot slitage.
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Vidare så föreslås att bestickförvaringen tillverkas av Polypropylen då detta material är billigare och på så vis kan tillverkningskostnaden 

minskas. Polypropylen är hårdare än PE-HD och något lättare. Maximal användningstemperatur är något lägre men det gör inget då denna 

behållare är avsedd för bestick och enbart bör tåla diskmaskin, vilken håller runt 86 grader (Finishinfo.se). För kylklampen så används 

Polypropylen som är billig vilket gör att kostnaden för denna detalj kan minskas, och materialet tål att frysas. ABS går bort i sållningen då den 

enligt CES-Edupack har för låg maximal användningstemperatur. 

 

Vid nästa materialval som gäller för bandet som håller fast bestickförvaringen så ska det ha en hög sträckgräns så att det går att trä bandet över 

matlådan. Vidare så behöver materialet klara av att diskas i diskmaskin vilket kräver en maximal användningstemperatur på minst 86 °C. För 

detta ändamål så bör någon form av gummi bli lämpligt. Och enligt CES-Edupack så ser det ut som följer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 10. Materialvalstabell 2, data hämtad ur CES Edupack. 

Av detta resultat så faller valet på naturgummi. Detta för att det är det billigaste materialet med högst sträckgräns och har den största procentuella 

förlängningen. Naturgummi är det enda av de representerade materialen som utvinns av förnybara källor (gummiträd) vilket är bättre för miljön.  

 

När det gäller kylningen i kylklampen så är tanken att denna fylls med vatten som en vanlig isklabb alternativt fylls med kylbevarande gelé. 

Denna teknik återfinns i matlådan frozzypack. Gelen som dem använder är giftfri. (frozzypack.se 2018) Författaren har försökt ta reda på vilken 

typ av kylgelé som används i Frozzypack samt vilket företag som är tillverkare utav den genom att maila tillverkaren. Dock blev svaret att den 

informationen är konfidentiell och kan ej utlämnas. Efterforskningar på nätet har inte gett något svar på exakt vad gelén heter, vad den innehåller 

eller vem som tillverkar den. Kylande gelé används även i kylpåsar som har till uppgift att dämpa svullnader, brännskador etc. (medistore.se 

2018) En summering av de slutliga materialvalen återfinns i tabell 11. 
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Del  Material 
Lock 1 Tritan 

Lock 2 Tritan 

Burkar Tritan 

Insats Tritan 

Kylklamp Polypropylen 

Tätningsplugg Polypropylen 

Bestickförvaring Polypropylen 

Band Naturgummi 
Tabell 11. Summering av materialvalet. 

4.20 Koncepttestning 

Koncepttestet gjordes efter att konceptet blivit färdigt med huvudsyfte att ta reda på om den 

kupolformade botten godtogs av testdeltagarna som ska representera målmarknaden, samt 

vilken storlek som är lämplig volymmässigt samt den generella uppfattningen om konceptet i 

helhet.  

Metoden för koncepttestet blev personlig interaktion där man är med testdeltagarna och fysiskt 

demonstrerar produktkonceptet. Detta för att kunna visa både storlek på burkar, kunna visa upp 

ett storleksförslag på hela konceptet (figur 24) samt kunna vara närvarande och förtydliga vid 

eventuella frågor. Detta blir svårt att göra med de andra förslagen på angreppssätt för 

koncepttest som föreslogs i ”Produktutveckling konstruktion och design” av (Karl T Ulrich 

et.al. 2012) 

Inför testet så skrevs en lista upp med frågor som testet skulle besvara. Dessa gjordes i enkät-

format som sedan skulle delas ut till testdeltagarna (figur 27).  En att göra-lista upprättades på 

de som behövde förberedas. (För listan se bilaga 8.7) En storleksprototyp togs fram i ett 

formskum som tillsammans med ett tandborstfodral som skulle illustrera bestickfodralet (figur 

24) och en illustration av upphöjningen i botten slipades fram i verkstaden på Mälardalens 

Högskola i samma material för att kunna visas under testet. (figur 25) Olika storlekar på burkar 

köptes in på IKEA inför testet (figur 26) och en A4 på en sprängskiss samt slutgiltigt konceptet 

trycktes upp för att ha som underlag vid beskrivningen av funktionerna.  
 

 
 

Figur 24. Storleksprototyp till koncepttest.                      Figur 25. ”upphöjningen” i en skål vid koncepttestet. 
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Figur 26. De olika storlekarna på matlådor vid koncepttestet.    Figur 27. Svarsformulär och bild på konceptet vid                            

koncepttestet. 

Vid testets genomförande ställdes alla detaljer fram på ett bord i den ordning som de skulle 

demonstreras och testas av testdeltagarna. Varje deltagare fick en egen svarsblankett 

(blanketten återfinns i bilaga 8.8) samt en A4 med sprängskiss. Förs fick deltagarna se och 

fundera över vilken storlek på matlåda som passade dem. Detta för att kunna göra en upp-

skattning av hur stor volym matlådorna ska ha. Vidare så presenterades burken med den slipade 

upphöjningen. Sedan fick deltagarna skriva ner om de tyckte att det var en bra eller dålig ide att 

ha en kupolformad botten samt hur deras reaktion på konceptet är. Därefter fick deltagarna titta 

på den förenklade prototypen som skulle illustrera den då i CAD framtagna modellen samt titta 

på sina A4 ark med sprängskissen och ge ett omdöme hur de upplever konceptet i sin helhet 

samt vilken eventuell köpavsikt de har om produkten fanns på marknaden.  
 

 

Figur 28. Teststationen för koncepttestet.  
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4.20.1 Resultat av koncepttestning 
10 personer ombads att vara med i koncepttestet. Deltagarna var arbetande män och kvinnor i 

åldrarna 25–74 år. De svar som samlads in ser ut som följer i nedanstående tabeller. 
 

1. Du har nu tittat på 3 olika storlekar på runda matlådor samt en fyrkantig låda. 

Vilken av dessa storlekar tycker du känns rimlig som matlåda? 

 

Svarsalternativ Rund 0.7L Rund 1 L Rund 1.4 L 

Antal svar 6 3 1 

 
 

2. Du har nu fått testa att ”äta” ur en matlåda med en kupolformad botten. Du är 

informerad om funktionen bakom detta. Nu får du tycka till om känslan. Kändes 

det som att det fungerar att äta på en kupolformat botten?  

 

Svarsalternativ Ja Nej 

Antal svar 9 1 

 
 

  Beskrivning av känslan du fick av matlådans utformning. 
1 Verkar fungera i teorin. 
2 Värmer bra, bulan känns i vägen om man ska skära. 
3 Bra. 
4 Bra. 

 Skulle vara bra med lådor som man kan köpa på sidan sedan ifall man behöver flera. 
5 Praktisk. 
6 Praktisk, bra att allting sitter ihop, bra med bestickfodral. 
7 Bra utformning. Inga hörn för då går diskningen lättare. 
8 Svårt att bedöma mängden mat man har i om botten inte är plan. 
9 Bra om det fungerar bra och är hygieniskt. 

 
 

3. Nu har du fått känna/ titta på ett koncept med 2 matlådor som är skruvade i 

varandra samt sett en CAD-modell av konceptet. Vad tycker du om konceptet 

som helhet med hänsyn till utformning potentiell storlek och koncept?  

Rita i på skalan 1–5. 

 

Svarsalternativ Antal svaranden 

1, det känns inte alls som ett bra koncept   

2…………………………………………………………………………………   

3 Konceptet passar inte mig så jag vill inte uttala mig   

4………………………………………………………………………………… 3 

5, Det känns som ett bra koncept. 7 
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4. Om denna matlåda fanns i en butik nära dig, hur troligt är det att du skulle köpa 

den? Ringa in ditt svar. 

  

Svarsalternativ Antal svaranden 

Skulle definitivt köpa. 3 

Skulle antagligen köpa. 5 

Skulle kanske/kanske inte köpa. 2 

Skulle troligen inte köpa.   

Skulle definitivt inte köpa.   

 

Konceptet togs emot av testdeltagarna med en positiv syn. De tyckte att det var ett bra koncept. 

Men viss skeptis och diskussion uppkom angående att ha en kupolformad botten. Men de flesta 

kunde tänka sig att ha en kupolformad botten om det hjälper till att få maten jämnvarm.  

Genom det här testet så fattas beslut om att göra matlådskonceptet med en volym av 0.7 L per 

burk då merparten av deltagarna röstade för 0.7 L. Vidare så såg potentiell köpavsikt god ut för 

denna produkt så ändringar i övrigt förutom i storlek skulle inte ske. 
 

4.21 Färgval 

Då koncept och material för matlådan fastställts så gjordes en moodboard (figur 29) för att 

försöka illustrera känslan kvalitet och estetiskt tilltalande. Färgvalet utgår ifrån grundfärgskalan 

med röd, grön och blå. Genom att använda KeyShot så kunde olika kombinationer testas. 

(Figur 30) Moodboarden hade som uppgift i arbetet att visa potentiella färger och 

texturkombinationer som kunde kombineras till det slutliga konceptet. 

 

 
Figur 29. Moodboard för färg och textur. 
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Figur 30. Färgkombinationer  

 

 

4.22 Prototypframtagning 

När det var dags för prototypframtagning så gjordes de fyra stegen som beskrevs i avsnitt 2.6. 

Detta för att ta reda på vad som förväntas av prototypen samt ha en tidsplan för hur arbetet ska 

fördelas då prototyparbetet är som ett projekt i sig.  

 

1. Definiera syftet med prototypen. 

Syftet med prototypen i det här arbetet är att det ska vara den slutliga milstolpen som 

sätter punkt för detta arbete. Den ska vara till för att visa upp konceptet under 

presentationen. 

 

2. Fastställa approximationsnivån för prototypen. 

Den är tänkt som en fysisk och omfattande utseendeprototyp med alla funktioner utom 

kylan i botten samt gängor mellan delarna. Gängorna tas bort för att underlätta 3D-

printningen. Materialet för hela prototypen kommer att bli PLA då det är det materialet 

som Mdh:s 3D-skrivare skriver ut i.  

 

3. Upprätta en försöksplan. 

Då detta är tänkt som en utseendeprototyp så kommer inte några försök att göras.  
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4. Skaffa en tidsplan för anskaffning, byggande och provtagning. 

Planen för prototypframtagningen är att skriva ut alla delar. (9st)  

Det genomförs mellan veckorna 9 – 13, 2018. 

Därefter kommer arbete med ytorna att genomföras veckorna 13–16, 2018.  

Det innefattar spackla, slipa och måla.  

Visning av prototypen sker under redovisningen vecka 22, 2018. 

 

Starten att skriva ut delarna gick inte helt enligt planen. Både lock och insatser blev 

dåligt utskrivna och fick skrivas om. Men alla delar blev klara tidigare än planerat då 

kön till Mdh:s skrivare var obefintlig och flera delar kunde skrivas samtidigt. Bilder 

från prototypframtagningen finns i bilagorna avsnitt 8.10. 

Delarna slipades och spacklades för att sedan målas med sprayfärg och lack. Bandet 

illustreras av ett resårband från Panduro som sytts ihop i ändarna. 

 

 

               Figur 31. Prototyp av slutligt koncept med två lock. 
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4.23 Miljöpåverkan 

En DFE (Design For Environment) genomfördes tidigt i utvecklingen för att minimera 

produktens påverkan på miljön. Genom att gå igenom varje steg i produktens livscykel så 

kunde förslag tas fram på hur miljöpåverkan kan minimeras. 

 

1. Upprätta en plan för DFE: drivkrafter, mål och team. 

 

 

Stadium i livscykeln DFE-mål 

Material 
• Använda material från förnyelsebara källor. 

  
• Använda material som kan återvinnas. 

  
• Eliminera användandet av giftiga material. 

  
• Minimera materialspill vid tillverkning. 

    

Produktion 

• Använd en produktionsprocess med hög 

energieffektivitet. 

  
• Minska på materialspill i produktion. 

  
• Eliminera giftiga ämnen vid produktion. 

    

Distribution 
• Miljövänliga transporter. 

  
• Inga eller återvinningsbara förpackningar. 

  
• Minimera transporter. 

    

Användning 
• Produkt med lång livslängd. 

    

Återvinning 
• Använd material som går att återvinna. 

  
• Enkel demontering av produkten för återvinning. 

  
• Märkning av materialtyp för enklare sortering. 

 

 

Interna drivkrafter Externa drivkrafter 

• Förbättrad arbetsmiljö för anställda vid 

tillverkande fabriker. 
• Marknadens efterfrågan på miljövänliga produkter. 

• God image för produkten om den är miljövänlig. 

• Högre krav ställs på leverantörer angående 

miljötänkande. 

• Ekonomisk vinst vid minskande av material och 

transporter. 
• Miljölagstiftningar driver på en hållbar tillverkning. 

• Etiskt rätt att värna om miljön och samhället. 
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2. Identifiera potentiella miljöpåverkningar. 

 

 
Figur 32. Diagram, potentiella miljöpåverkningar. 

Vid arbetet att skapa detta diagram ställdes frågan ” Vilka är de viktiga källorna till 

möjlig miljöpåverkan i varje stadium av livscykeln?” 

Den störst miljöpåverkan ligger i framställandet av plast och gummimaterial samt 

produktionen av matlådorna. Även återvinningen är en tyngre punkt då plast är det 

material som återvinns minst och bränns mest. 

 

3. Välja DFE-riktlinjer. 

På kommande sida följer de riktlinjer som gäller för matlådans hela livscykel. 
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Stadium i livscykeln Riktlinjer för DFE   

Material Hälsosamma input och output. 
• Använd giftfria material 

  Resursers hållbarhet. 
• Använd material som går att återvinna. 

    

• Använd om möjligt material från förnybara 

resurser. 

      

Produktion Minimera resursanvändning. 

• Använd tillverkningsmetoder som minimerar 

materialspill. 

    
• Minimera antalet produktionssteg. 

      

Distribution 
Minimal användning av 
transportresurser 

•  Använd återvinningsbara produktförpackningar. 

   
•  Minimera transportsträckor. 

    
•  Håll nere på antal steg i distributionskedjan. 

    
•  Använd miljövänliga alternativ i transporter. 

      

Användning Lämplig hållbarhet. 
•  Använd reptåligt material. 

    
•  Använd texturer på ytor som riskerar repor. 

    
•  Märk komponenterna med användningssymboler. 

    

•  Använd material som är lämpliga för produktens 

syfte. 

Återvinning Demontering och separering 
•  Märkning av komponenters materialtyp. 

    
•  Lätt att plocka isär för återvinning. 

 

4. Tillämpa DFE-riktlinjer på första produktutkastet. 

Riktlinjerna i steg 3 ligger till grund för materialval och utformning. Alla material som valts till 

produkten går att återvinna och gummi kommer från förnybara resurser. Vidare så är Tritan 

reptåligt vilket kommer göra att matlådan får en längre livslängd.  

 

5. Utvärdera miljöpåverkan. 

Denna del av stegen i DFE kräver tillgång till information gällande energikällor, transport-

medel, tillverkning, avfallsflöden, återvinningsmetoder och medel för kvittblivning. (Ulrich. 

K.T et.al. 2012) Det är information som saknas för att detta ska kunna göras på ett sätt som ger 

ett riktigt resultat. Vid utvärderingen så tar man hjälp av speciella dataprogram som är till för 

livscykelanalyser (LCA). När sådana analyser görs finns vanligen en person som är 

specialiserad på området då LCA kräver mycket tid, utbildning och information. (Ulrich. K.T 

et.al. 2012) Av denna anledning så hoppas detta steg över i detta arbete. 
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6. Vidareutveckla produktförslag för att minska eller eliminera miljöpåverkningar. 

Val av tillverkningsmetod att formspruta är en effektiv metod som ger lite materialspill, och det 

går att få en fin finish viket medför mindre processteg för en färdig produkt. Utformningen av 

matlådans komponenter gör att demontering för återvinning kommer att ske smidigt då 

matlådan nått sitt livsslut. 

 

Prototypen har tillverkats av PLA i 3D-skrivare. PLA är ett nedbrytbart material och utskriften 

bidrog till minskat materiaspill.  

 

7. Reflektera över DFE-processen och resultaten. 

Hur bra genomfördes DFE-processen? 

 

På grund av att detta är ett examensarbete så saknas en hel del information kring tillverkning, 

transport, energiförbrukning etc. vilket har medfört att alla steg inte har kunnat utföras.  Syftet 

med att ta med en DFE i detta arbetet var att visa förståelse för att det är viktigt att tänka på 

miljön och ett hållbart samhälle genom hela produktutvecklingsarbete.
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5. RESULTAT (Empiri) 

Här presenteras det slutliga konceptet som blev slutresultatet av examensarbetet åt Millcroft. 

En matlådslösning som tar hänsyn till det hektiska livet och vikten av att äta varierad kost på 

ett lyxigare sätt än i vanlig matlåda. 

 

5.1Valt koncept 

Konceptet som valdes är en multilåda med flera burkar och funktionaliteter. Tanken bakom 

konceptet är att det på ett smidigt sätt ska gå att få med sig alla de måltider som behövs under 

en arbetsdag/utflykt utan att behöva ha flertalet olika burkar som tar plats. Med den här mat-

lådan så är allt staplat och paketerat för avfärd. (Figur 33 & 34) 

 

 
Figur 33. Färgval på prototyp.                                   Figur 34. Färgval på koncept. 

5.2 Användning 

Den här produkten är tänkt att vara en allt i ett lösning. En kompakt matlådslösning där man 

kan ha den mat som ska värmas i den låda som är längst ner. Till denna kan en kylklamp 

skruvas på som legat i frysen innan användning. Detta för att kunna hålla maten fräsch vid 

transport. Burken högst upp kan antingen användas med insatserna och ha till exempel sallad, 

frukt eller annat. Genom ett extra medföljande lock så kan antalet burkar att ta med anpassas 

efter behov. Ifall önskan om att bara ta med den undre burken vid något tillfälle skulle uppstå.  

Alla delar i denna produkt går att diska i maskin. Alla burkar samt lock tål att värma i mikron. 

Kylklampen, gummibandet och bestickfodralet ska ej användas i mikro. 

 

5.3 Matlådans komponenter 

Bestickfodral     

Bestickfodralet är till för att ha bestick i. Den hålls på plats med hjälp av gummibandet.  (Figur 

35). 

                     

Insats 

Insatsen sätts i den övre burken för att kunna separera olika livsmedel från varandra. Här kan 

man till exempel ha sallad, sås, yoghurt eller frukt. (Figur 36) 

 

Burk 1 

Kan användas med eller utan insatser beroende på behov. Rymmer 0.9 L. (Figur 37) 
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Figur 35. Bestickfodral.           Figur 36. Insats till burk 1.                                           Figur 37. Burk 1. 

 

Burk 2 

Har en välvd botten för att underlätta vid uppvärmning i mikron. Till denna kan en kylklamp 

skruvas fast för att hålla maten fräsch längre. Burken rymmer 0.8 L. (Figur 38) 

 

Kylklamp 

Kylklampen är tänkt att innehålla en gel och kylklampen fryses in före användning. Denna 

skruvas på burk 2. (Figur 39) 

Figur 38. Burk 2.                                                                 Figur 39. Kylklamp. 

 

Gummiband 

Gummibandet håller fast bestickfodralet mot burkarna. (Figur 41) 

 

Tätningsplugg 

Tätningspluggen ska täta hålet där gelen sprutats in. (Figur 40) Liknande tätningsplugg finns på 

(pretec.se 2018)  
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Figur 40. Tätningsplugg.                   Figur 41. Gummiband.                          

 

Lock 1 och 2 

Lock 1 passar till burk 1 och lock 2 till burk 2. Detta för att val ska kunna göras huruvida 

behov av båda burkarna finns för stunden. (Figur 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 42. Lock. 

5.3 Dimensioner 

Slutliga dimensioner återfinns i ritningarna i bilaga 8.9. Matlådans volym utgår ifrån de svar 

som kom in under koncepttestet. De flesta som deltog i testet ville ha en matlådsvolym på 0.7 L 

vilket blev utgångspunkten för storleken.  

 

5.4 Färg och form 

Formen är vald att vara cylindrisk för att det ska gå att använda skruvgänga. Att använda 

skruvgänga ger en tätare konstruktion vilket är bra för att undvika att matlådan läcker ut i 

väskan på vägen till jobbet/under utflykten. Att kunna skruva lådorna på varandra medför en 

kompaktare matförvaring och risken att glömma något vid avfärd minskas.  

 

Grundkonceptets färg är transparent och röd. Men förslaget är sedan att om konceptet går 

vidare till produktion och försäljning även ska finnas i andra färger, till exempel grön och blå. 

Att lådorna ska vara transparenta är för att det enkelt ska gå att se vad som finns i lådorna samt 

att det sticker ut på marknaden att inte ha färgade lådor. För att ge mer liv åt utseendet så är 

insatserna tänka att vara röda. Prototypens färg är röd och vit, inte transparent för att det inte 

går att ta fram transparenta ytor i 3D-skrivare, det hade blivit en grumlig grå nyans.  

Gängorna till locken och burkarna har tagits bort vid 3D-printing av prototypen då dessa kan 

vara svåra att få perfekta, vilket skulle förstöra demonstrationen.  
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Figur 43. Slutkoncept i blå, röd och grön. 

5.5 Material och tillverkningsmetod 

Materialen som valts till denna produkt är valda utefter de kriterier som fastställdes genom 

frågeenkäten med hänsyn till att det ska gå att använda i maskindisk, mikro och frys samt inge 

en känsla av kvalitet. Med hjälp av CES-Edupack samt undersökningar angående vanliga 

material vid tillverkning av matlådor så sållades material ut. Burkar, insatser och lock kommer 

att tillverkas av Tritan för att det är ett reptåligt och lätt material, övriga komponenter tillverkas 

i Polypropen för att det är ett lätt plastmaterial som är billigt.  

 

Utseendeprototypen är tillverkad av 3D-utskriven PLA (Polylaktid) som är det material och 

tillverkningsmetod som finns att tillgå på Mdh. Inför utskriften så justerades CAD-modellen så 

att tillräckligt stora spel mellan delarna skulle göra att de går att demonstrera konceptet.  
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Vid tillverkning av produkten ut till marknaden så föreslås att matlådans olika komponenter 

formsprutas då det är en vanlig metod för denna typ av produkter då de tillverkas i stora 

volymer. Detta för att materialen som valts lämpar sig väl för formsprutning samt att det är en 

billig tillverkningsmetod då man ska tillverkastora serier.  

Kylklampen tillverkas i två delar för att få till kaviteten som behövs för att gelé ska kunna 

injiceras i kylklampen. Dessa två delar sammanfogas sedan och gelé injiceras. För tätning av 

hålet används en tätningsplugg av polypropen. Denna går även att köpa färdig från bland annat 

Pretec. (Pretec.se 2018) Gummibandet föreslås tillverkas genom gummiformning för att få ett 

elastiskt band. För att dölja eventuella repor i burkarna som kan bildas på grund av bestick så 

föreslås att botten och en bit upp på kanterna tillverkas med en frostad yta.  

 

Del  Material 
Lock 1 Tritan 

Lock 2 Tritan 

Burk Tritan 

Insats Tritan 

Kylklamp Polypropylen 

Tätningsplugg Polypropen 

Bestickförvaring Polypropylen 

Band Naturgummi 
Tabell 12. Summering av materialvalet. 

5.6 Resultatet av prototypen 

 

Prototypen blev klar I god tid före redovisningen och motsvarade författarens förväntningar.  

 

 
Figur 44. Prototypen i helhet. 
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             Figur 45. Prototyp av burk 1 och insatserna. 

 

 

 

 

 
      Figur 46. Prototyp av burk 2 med lock 2 och kylklamp. 
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       Figur 47. Prototyp av bestickfodral. 

 
Figur 48. Prototyp av burk 1 med insatser i burken. 
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Figur 49. Prototyp av slutligt koncept med två lock. 
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6.ANALYS 

 

Arbetet följde stegen i produktutvecklingens olika faser enligt boken Produktutveckling av 

(Ulrich K.T 2012), och även med inslag av agil projektledning som bidrog till att skapa en 

bättre slutprodukt då avstämningar med Millcroft hölls vid varje fasövergång.  

 

Analys av frågeställningarna 

 
F1. Vad finns det för material som tål värme, inte är giftiga eller för tunga, men ändå lätta att 

forma och inger en känsla av kvalitet?  

Tritan är ett plastmaterial med högre hårdhet än andra plaster. Detta medför reptåligare yta på 

matlådorna. Tritan är BPA-fritt och används i olika livsmedelsnära applikationer. Materialet är 

formbart och lämpligt att använda vid formsprutning. Som referensmaterial användes Polypropylen 

(PP) som är en mycket vanlig plast som används vid matlådstillverkning. 

 

F2. Vilka behov upplever matlådsanvändare inte tillgodoses i befintliga matlådor på 

marknaden?  

• Att kunna ta med sallad och sås. 

• Plats för bestick. 

• Locket sluter tätt.  

• Att matlådan har ett tilltalande utseende. 

• Att maten ska gå att få jämnvarm. 

F3. Hur skulle en ny design kunna se ut, som tar hänsyn till att få bort problem som finns med 

dagens matlådor?  

Då de tillfrågade i undersökningen ville ha tätt lock så uppkom iden om att göra en rund 

matlåda för att kunna använda skruvgänga.  

Som förvaring för bestick kom flertalet idéer upp, allt från magnetisk hållare till bestick i locket 

på en fyrkantig matlåda. Men slutkonceptet blev en fristående bestickförvaring.  

Det estetiska utförandet består av en kompakt låda där allt hålls ihop av gängning och ett 

gummiband. Transparanta burkar som delvis är frostade. Genom insatser som går att plocka ur 

så kan sallad och sås lätt tas med. 

 

Analys av arbetet: 

Planeringen av arbetet och det faktiska utförandet stämde inte överens. Gantt-schemat som 

gjordes i början tog hänsyn till parallella kurser och i början tog inte den andra kursen så 

mycket tid som beräknat det medförde att arbetet med det här examensarbetet gick med 100% i 

starten i stället för på 50%, vilket medförde att arbetet fortsatte att ligga långt före planeringen. 

Att ligga före planeringen var bra för prototyparbetet innebar flera problematiska inslag så som 

spackling, förstörda delar och utskrifter som inte blev bra, så här kunde extra tid läggas på nya 

utskrifter samt övning på spacklande. Det slutgiltiga resultatet av prototypen känns 

tillfredställande. 

 

En del av de metoder som utnyttjats i detta arbete har inte kunnat utförts fullt ut på grund av att 

en hel del underlag och resurser saknats då detta är ett examensarbete. Men det har varit viktigt 

att ta med delar så som DFE-analys då miljötänk är viktigt för ett hållbart samhälle.  
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Analys av kravspecifikation 

De flesta krav och önskemål uppfylldes i den valda lösningen (Se summering nedan). Priset till 

kund justerades att bli dyrare då matlådslösningen innehåller många komponenter med dyrare 

material än det som vanligen används i matlådor. Det var nödvändigt att öka priset för att 

kunna få någon vinst alls. 

Väskan till matlådan som var ett önskemål från Millcroft gjordes inte i detta examensarbete för 

att respondenterna i enkätundersökningen inte efterfrågade detta, samt att fokus skulle ligga i 

att göra en så bra matlåda som möjligt. Inte heller skåp och diskställsförvaring gjordes då de 

tillfrågade respondenterna inte tyckte att förvaringen av matlådor var något stort problem. När 

det gäller storleken på 1–1.4 L så blev inte detta uppfyllt då respondenterna i koncepttestet 

ansåg att runt 0.7 L känns rimligt för en volym på matlåda. 

Att materialen är giftfria och tål maskindisk och mikrovågsugn sågs som en självklarhet och 

materialen i denna matlåda är därför giftfria och tål maskindisk och mickrovågsugn. Ett lock 

som sluter tätt uppfylls vid skruvgängat lock. 

 

       

        Kravspecifikation     

        Ska uppfylla. Grad av uppfyllelse   

  •        Giftfritt material. (BPA-fritt) Uppfylld   

  •        Bra lock som sluter tätt. Uppfylld   

  •        Klara maskindisk och mikrovågsugn. Uppfylld   

  •        Hållbar Uppfylld   

  
•        Storlekar I klass med de som finns på marknaden, 1 - 1.4 L.

Ej uppfylld, ej 
önskemål från kund.   

  •        Plast Uppfylld   

        Bör uppfylla     

  •       Pris ut till kund, under 100 kr.  Ej uppfylld   

  •       Ska vara unik mot andra matlådor på marknaden. Uppfylld   

  •       Dölja repor från bestick. Uppfylld   

       Önskemål     

  •        Skruvlock Uppfylld   

  •        Glasplast Uppfylld   

  •        Glada färger Uppfylld   

  •        Anti freezefunktion.  Uppfylld   

  •        Avskiljare. Uppfylld   

  •        Väska till matlåda. Ej uppfylld   

  •        Lösning för bestick och dryck. Uppfylld för bestick.   

  
•        Lösning för förvaring i hylla och diskställ. 

Ej uppfylld, ej 
önskemål från kund.   
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

6.1 Slutsatser 

Det här arbetet i examensarbetet PPU 305 Produktutveckling-konstruktion har varit lärorikt då 

författaren själv fått jobba med alla delar ensam i produktutvecklingens faser. Något som inte 

skett så mycket i tidigare då många moment i tidigare kurser innefattat grupparbete där arbetet 

delats upp mellan gruppmedlemmarna.  

Att ha fria tyglar att komma på egna idéer gällande matlådan var bra då det från början inte 

fanns några direkta begränsningar. Det bidrog till en kreativ utvecklande fas i koncept-

genereringen med många olika lösningsförslag. Att kombinera detta med en agil syn på 

kommunikation gentemot Millcroft bidrog till att arbetet stämdes av under processens gång 

vilket bidrog till att författaren och Millcroft blev nöjda med resultatet. 

 

6.2 Rekommendationer 

Författaren rekommenderar att för vidare utveckling av denna matlåda ta reda vad kylgelén är 

tillverkad av och vilka som tillverkar denna. Något som var svårt att finna svar på då det var 

hemligstämplad information.  

 

Vidare uppstod en frågeställning kring hur behovet av två lock, på grund av släpp-vinkeln som 

gör att den övre burken har en större diameter än den undre burken skulle kunna ändras för att 

bara kunna ha ett lock som passar på båda burkarna. Detta för att minska antal komponenter, 

minska materialåtgång och tillverkningskostnad och i slutet blir ett lägre pris ut till kunderna. 
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8. BILAGOR 

 

8.1 Uppdragsbeskrivning 

 

Uppdragsbeskrivning 
Bakgrund 

Bakgrunden till att jag vill göra en produktutveckling av en matlåda är att dagens matlådor i 

plast  

snabbt blir ofräscha, repiga och tappar sin form. Dessa känns inte så trevliga att äta i, vilket är 

tråkigt då de flesta äter mat på jobbet varje dag. Att äta medhavd mat på jobbet är både 

miljövänligt då man slipper matsvinn samt ekonomiskt. Så tanken är att utveckla en matlåda 

som är hållbar och ger en känsla av lyx. 

 

Tid för genomförande 

Start: 2018-01-15 

Avslut: 2018-05-15 

 

Produktbeskrivning 

En nytänkande matlåda som ger en fräsch känsla och löser något av det befintliga problem som 

finns med nuvarande matlådor på marknaden.  

 

Förslag på fördelar 

• En hållbar matlåda som tål hand-och maskindisk utan att tappa sin form. 

• Ger en fräsch känsla när man äter. 

• Den ska vara hållbarare än dagens matlådor genom att stå emot repor bättre och inte tappa 

formen. 

• Man ska kunna få all mat i matlådan värmd på en gång och slippa en isklump i mitten. 

• Den ska inte läcka om man har med sig soppa eller såser. 

Nyckelaffärsmål 

Ett färdigt koncept på en nytänkande matlåda som ska finnas i olika kulörer och på sikt olika 

storlekar samt en bra förvaring i hemmet.  

 

Primärmarknad 

Svenska fysiska konsumentbutiker. 

 

Sekundärmarknad 

Direktförsäljning över nätet till kunder i Norden. 

 

Antaganden och begränsningar 

• Material hålls inom plast. 

• Giftfritt material. (BPA-fri) 

• Vikt 

• Tillverkning 

• Temperaturtålig för mikrovågsugn samt diskmaskin. 

• Frystålig 

• Pris: max 100 kr ut till kund. 

Intressenter 

Studenter, arbetstagare och andra personer som vill ta med sig mat utanför hemmet.
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8.2 Gantt-schema 
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8.3 Frågeställningar till marknadsundersökning 

 

Marknadsundersö kning 
                  av en ny typ a matla da 
 

1. Tar du med dig mat hemifrån till skolan/jobbet etc.?                    JA                     NEJ  

 

             

2. Upplever du att din matlåda inte håller tätt vid transporten?    JA                     NEJ 

 

 

3. Upplever du återkommande problem med att få jämnvarm mat då den värms i mikron?  

 

JA                      NEJ  

 

 

4. Upplever du problem med förvaring av dina matlådor i skåpen?         

Nej inga problem med förvaringen 

inget jag har tänkt på                         

Ja stora problem med förvaringen 

 

 

5. Skulle du vilja ha en kylande funktion i din matlåda?                          JA              NEJ 

         
6. Vad skulle du kunna tänka dig att betala för en matlåda om den hade förbättrade egenskaper 

mot dagens matlådor?   

 

Under 50 kr                     50kr – 100 kr             100kr -150 kr 

 

 

7. Vad är viktigast för dig när du köper en ny matlåda?  

                                   

 

 

 

 

 

8. Vad brukar du ta med dig i din matlåda?  

 

 
 

9. Övrigt. Saknar du någon funktion på dagens befintliga matlådor? Skriv fritt. 
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8.4 Resultat av marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen gjordes på nätet genom Surveymonkey.com 
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Fråga 7. Vad är viktigast för dig när du köper en ny matlåda? 

Svar på fråga 7. 

 
1. Att maten får plats. 

2. Fri från gifter. Skål i glas och lock i plast som lätt kan tas av och monteras. 

3. Att locket sluter tätt. Att den är lätt och okrossbar (dvs gjord i plast). Att den är billig så man 

kan köpa flera samtidigt. Att den är stapelbar i skåpet. Att den fungerar att värma i mikrougn. 

Att den tål maskindisk. 

4. Storlek. 

5. funktion/design. 

6. Tät, ska inte deformeras vid uppvärmning. Stapelbara i/på varandra. 

7. Att den är miljövänlig och tål mikro bra. Köper idag glaslåda. 

8. Att den kan maskindiskas och tål mikrovågsugn. 

9. Håller tätt och är rymlig. 

10. Väl försluten, kompakt. 

11. Inget viktigt förutom pris. 

12. Tät och lagom storlek! 

13. Att den håller tätt. 

14. Håller tätt vid transport till jobbet! 

15. Att den håller tätt, har en bra storlek och gärna är i annat material än plast. 

16. Praktisk 

17. X 

18. Glas 

19. Snygg, inte för stor, pålitlig 

20. Den får inte släppa i från sig kemikalier. Hållbar. Tät. 

21. Ingenting 

22. Den ska kännas fräsch att äta ur - inte plastig, mjuk och billig, därmed helst av glas. 

23. Att den pallar att diskas i diskmaskinen om och om igen? 

24. Att den håller tätt och att den håller maten på plats. Förslag: Justerbara fack för att hålla isär 

olika typer av flytande och fast mat. 

25. Lagom storlek. Gärna i tåligt glas. Inte för tung. 

26. Den ska vara genomskinlig så man ser vad den innehåller. Gärna i glas. Den ska gå att värma 

direkt i mikrovågsugnen. 

27. Att den är lika form som alla andra matlådor så det blir ordning i skåpet där jag förvarar 

matlådorna och så att det tar så lite plats som möjligt och att alla lock passar på alla så man 

slipper matcha. 

28. Form funktion 

29. att den håller tätt 

30. Att den tål uppvärmning i mikro. 

31. Pris, bra plast, inga gifter, lagom stor 

32. Att den inte läcker och är smidig att använda 

33. Att den håller tätt 

34. Att den är lagom storlek, både botten arean och djupet. Matlådan ska passa för en normal stor 

portion 

35. Att den håller tätt. 

36. kvaliteten, rimligt pris, designen och att den har bestick 

37. Täthet 

38. Tät 
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39. Storlek, 

40. Hygien, kvalitet. 

41. Liten och smidig. 

42. Kompakt och enkel att ta med överallt 

43. Inte läcker, går att mikra, går att diska i maskin. 

44. Att det ska vara lätt och sätta lock på den 

45. Att den har en list av gummi så den är tät. De som enbart har hård plats i kanten läcker och är 

generellt skit. 

46. Tänker på miljön, helst inte av plast 

47. Utan farliga ämnen 

48. Återvinningsbar, ej plast, plåt eller aluminium, glas och att den är TÄT 

49. storleken, vilka grader den kan värmas i, tätheten 

50. Att den har rätt storlek och håller tätt. 

51. Kompatibilitet med de matlådor jag redan har. Staplingsbarhet, att lock passar osv. 

52. Hygienisk, robust, tät, långt livsspann. 

53. Pris och design. 

54. Stabil, hållbar, staplingsbar, tål maskindisk många av gånger. 

55. Att den fungerar, inte ser klumpig ut och att den håller länge. 

56. Utrymmet ej giftig plast. 

57. Ej läcker, går att värma i Micro och helst även ugn. 

58. Pris och kvalité. 

59. Att den är tät. Tål att värmas i Micro. Hållbarheten. Lätt att förvara/ta med sig i en väska eller 

liknande. 

 

Fråga 8. Vad brukar du ta med dig i din matlåda?  

Svar på fråga 8. 

 
1. Allt som haft puls plus lite grönsaker. 

2. Lunchmat i form av husmanskost som behöver värmas. 

3. Varm mat. 

4. äter inte matlåda, men när jag gjorde det var det husmanskost/pasta. 

5. Matrester hemifrån, vill ni att man ska räkna upp maträtter? Är osäker på frågan. 

6. Lunchen till jobb. 

7. Rester 

8. Används inte ofta. 

9. Matrester från kvällen innan 

10. Ibland flingor och mjölk, ibland rester från det vi åt dagen innan. 

11. Det varierar 

12. Olika sorters sallad. 

13. Pasta 

14. Rester 

15. Ofta köttfärsrätter eller kyckling 

16. Alla sorters mat, husmanskost till soppa. 

17. Mat som går att göra mycket av, t.ex. grytor, chili, soppa. 

18. Varierar 

19. Korv kalops och risgrynsgröt. 

20. Allt utom soppa. 

21. Någon form av pasta med en sås till det. 
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22. Allt från soppa till sallad. 

23. Maträtter att värma 

24. En låda med mat som ska värmas, tex pasta med pasta, sås eller potatis och kött. Och en 

mindre låda med kalla grönsaker. 

25. Varm som värms upp 

26. varma maträtter 

27. lagad mat 

28. Allt utom soppor 

29. Kyckling och grönsaker 

30. Kyckling, grönsaker och ris 

31. Rester, ofta mat med någon form av sås 

32. Potatis, ris, kött, grönsaker mm 

33. Rester från dagen innan 

34. Rester 

35. hemmalagad mat, sommarn sallad 

36. För det mesta makaroner och bacon, ibland ris och wok men sällan för det läcker sås ur lådan. 

37. Vanlig mat ibland soppa. 

38. Mat; Rester från hemlagad mat. 

39. Gårdagens middag 

40. Olika pastarätter med tillbehör 

41. pizza, fläskfilé (med sås), ris, kyckling. 

42. Fisk, korv, makaroner, sallad 

43. Lax, köttfärsbiffar, pasta, gryta, soppa - allt möjligt 

44. Vanlig mat utan grönsaker som ska värmas 

45. Mat (svarades av 14 st.) 

 

Fråga 9 Saknar du någon funktion på befintliga matlådor? 

Svar på fråga 9 

 
1. Nej (svarades av 12 st.) 

2. Att den följde med en mindre burk som passade i matlådan och som man kunde lyfta ur innan 

man värmde maten. Burken skulle då kunna innehålla tex sås eller dressing som man inte vill 

värma med övriga maten. Det går ju alltid att ha en liten burk på sidan, men det vore väldigt 

praktisk om man kunde få ihop det till "en enhet". 

3. inget jag tänkt på. men de är ju sällan väldigt snygga. 

4. Automatisk påfyllning. 

5. Önskar att de fanns eko-märkta. 

6. Ja, jag gillar inte att det är så svårt att få dem rena från matfettet, så en funktion som gör det 

lätt att bara torka bort matfettet. 

7. Inget jag kan tänka om 

8. Använder mig alltid av Tupperware matlåda som jag är väldigt nöjd med. 

9. Någon lätt och hållbar glasmatlåda hade varit bra. 

10. Gillar inte lådor i plast. 

11. Integrerad behållare för ex sallad eller sylt 

12. Inbyggt värmesystem med timer så man slipper köa vid mikron. 

13. En plats för bestick, både för när de är rena och när de har blivit smutsiga. 
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14. Att dem pallar diskmaskin bra? 

15. Justerbara fack, se tidigare svar. 

16. integrerad hållare för bestick. 

17. Termometer utanpå locket så man kan skryta med hur varm ens mat är. Förr fans det 

termometer som visade siffror och bakgrundsfärg exakt hur varmt det var. 

18. Att man kan äta dom. 

19. Att kunna lägga 2 saker i en matlåda utan att det ska spiller över från den ena till det andra. 

20. Kanske ett extra fack som kan tas bort (tex under) där man kan förvara tex grönsaker som inte 

ska värmas. 

21. Ja, det är svårt när man vill ha med t.ex. kall sås eller sallad, då blir de svårt när endast hälften 

av innehållet skall värmas. 

22. Nej eftersom jag tar hemifrån så saknas det inget. 

23. De flesta saknar kvaliteten, de håller inte maten varm under långt tid. 

24. Uppdelning, tex grönsaker och kött. 

25. Bra lock. 

26. fack för bestick. 

27. Själv värmande. 

28. Fack för grönsaker som man kan plocka ur när man ska värma övriga maten. 

29. Kompakta och stapelbara matlådor av rostfritt stål och glas. Matlådor av plast är varken 

hälsosam eller hållbar, de släpper ifrån sig kemikalier särskilt när de hettas upp. 

30. En matlåda som locket inte slår sig på och blir snett vid uppvärmning. 

31. Skulle vara gott med kall lingonsylt, men som det är nu, lägger man ihop allt och det blir varmt 

32. fler fack så man kan ha olika mat i så den inte blandas. 

33. Exempel bestick hållare. 

34. Modifieringsmöjligheter på insidan. Att kunna välja om man vill ha lådan avdelad för t.ex. sås. 

35. Lock som inte går sönder; läs IKEAs. 

36. Vet ej. 

37. Ett sett att kanske sätta fast och ta loss en kylklamp på undersidan av matlådan så blir det 

mindre besvärligt under transport. Helst inget mekaniskt då det skulle göra det svårt att värma 

i en mikrovågsugn. 

38. Bestickhållare på locket. 

39. En matlåda som håller maten varm vore schysst. 

40. Ett sätt att få ut ångan vid uppvärmning i mikro utan att ta bort locket. 
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8.5 Skisser 
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8.6 Kriterier vid materialval 

 

Tips från Mälarplast: PMMA 
- Har för låg max-temp. Under 100 grader. Går bort! 

 

Insatser 

• Ska klara mikro> 100 C 

• Ska klara maskindisk> 86 C 

• Hård 

• Lätt att forma. 

 

Lock 

• Lätt att forma 

• Hållbar 

 

Burkar 

• Gå att färga/ ha transparent 

• Klara maskindisk och mikro> 100C 

• Håd 

• Klara maskindisk> 86 C 

• Klara mikro >100C 

 

Kylklamp 

• Plast 

• Klara frysning < -20 C 

• BPA-fri 

 

Bestickförvaringen 

• Plast 

• Lätt 

• Tål maskindisk> 86 C 

• Billig 

 

Bandet 

• Flexibelt 

• Hög E-modul 

• Gummi 

 

Kylning 

• Kylgelé 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 90 av 108 

 

8.7 Planering av koncepttest 
 

Koncepttestning genom personlig interaktion. 

 
      Material till testet: 

• 3 matlådor i olika storlekar.  

(Köper IKEAS 5pack för 39kr. Storlekar 0,2 l, 0,4 l, 0,7 l, 1 l och 1,4 l) 

• Göra en prototyp av ”upphöjningen” till en av lådorna. 

• En prototyp av en matlåda med båda lådorna + locket.  

• Svarsblankett till de deltagande. 

Förberedelser: 

• Köpa lådorna (9/2) 

• Gör prototypen (Vid mån av tid vecka 7) 

• Bjud in deltagare. Minst 5 st. (Vänner och klasskamrater) 

• Test genomförs v.8 om inga hinder uppstår. 

Vad är syftet med testet?  

• Se vilken storlek på matlåda som är rimlig. 

• Känna av konceptet att ha en upphöjning i botten på matlådan. Hur känns det att äta i en 

sådan?  

• Känna av storleken av en matlåda med 2 lådor på varandra. 

Vad behövs under testets utförande?  

• Deltagaren 

• Svarsblankett 

• Penna 

• Teststationerna i iordningställda. 

Hur är testet tänkt att gå till? 

     En deltagare i taget kommer att genomföra testet. 

 

1. Jag kommunicerar konceptet genom att berätta hur det är tänkt att fungera. Jag visar 

prototypen av de två lådorna på varandra.  

 

2. Deltagaren får titta och känna på 3 storlekar av matlådor. (De inköpta från IKEA) + en 

fyrkantig IKEA matlåda som jämförelse. 

 

 

3. Deltagaren får välja vilken storlek denne tycker är en lämplig storlek. Detta ringas in på 

svarsformuläret. 

 

4. Deltagaren får en kniv och gaffel och får simulera att denne ”äter” ur matlådan med 

upphöjning.  

- Skulle detta fungera? Ja, Nej. 

- Hur känns det?  
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5. Slutligen får deltagaren känna av storleken av matlådorna som är ”skruvade i varandra”.  

- Vad tycker du om konceptet som helhet? Skala 1–5. Dåligt -bra. 

 

• Hur stor är sannolikheten att du skulle köpa en sådan?  

Skulle definitivt köpa. 

Skulle antagligen köpa 

Skulle kanske/kanske inte köpa. 

Skulle troligen inte köpa. 

Skulle definitivt inte köpa. 

 

6. Avlutar testet och tackar deltagaren för visat intresse. 
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8.8 Frågeformulär till koncepttestet. 
 

Koncepttestning av matlåda 
 
• Du har nu tittat på 3 olika storlekar på runda matlådor samt en fyrkantig låda. 

Vilken av dessa storlekar tycker du känns rimlig som matlåda? Ringa in ditt svar. 

 

Rund 0.7 L               Rund 1 L               Rund 1.4 L               Fyrkantig 0.7 L 

 

• Du har nu fått testa att ”äta” ur en matlåda med en kupolformad botten. Du är informerad om 

funktionen bakom detta. Nu får du tycka till om känslan. 

 

              Kändes det som att det fungerar att äta på en kupolformat botten?  

              Ja                              Nej 

 
Beskriv känslan du fick av matlådans utformning. 

 

 

 
• Nu har du fått känna/ titta på ett koncept med 2 matlådor som är skruvade i varandra samt 

sett en CAD-modell av konceptet. 

 

Vad tycker du om konceptet som helhet med hänsyn till utformning potentiell storlek och 

koncept? Rita i på skalan 1–5. 

     1 Det känns inte alls som ett bra koncept. 

     2  

    3 Konceptet passar inte mig så jag vill inte uttala mig. 

   4 

   5 Det känns som ett bra koncept 

 
• Om denna matlåda fanns i en butik nära dig, hur troligt är det att du skulle köpa den? Ringa in 

ditt svar. 

 

• Skulle definitivt köpa. 

• Skulle antagligen köpa 

• Skulle kanske/kanske inte köpa. 

• Skulle troligen inte köpa. 

• Skulle definitivt inte köpa. 

 

Tack för ditt deltagande! 
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8.9 SWOT-Analys åtgärdspunkter 

 

 
 

Strenghts – Styrkor – De sidor i projektet som kan utnyttjas bättre. 

S1. God kunskap i CAD- Göra ritningar, skisser och modeller I Solid works för prototyper 

och presentationer. 

S2. Kreativitet - Jobba med god planering från start med ghantschema och planera veckovis. 

S3. Kreativitet - Utnyttja kreativiteten för att finna lämpliga concept och lösningar. 

S4. Möjlighet att arbeta hemma - Utnyttja möjligheten att arbeta hemifrån för att frigöra tid 

som kan återvinnas I bättre arbete. 

S5 Snabblärd - Utnyttja egenskapen snabblärd för att försöka ta in flera verktyg i arbetet. 

S6. Intresse - Använd intresset till att göra ett bra arbete. 

 

Weaknesses – Svagheter – Svagheter som ska kompenseras. 

W1. Låg budget – Använda de resurser man får ifrån skolan. Göra genomtänkta inköp endast 

till det som absolut behövs. 

W2. Tidsplanering – Se till så att arbetet inte hamnar efter. Planera in toma tidsbuffertar för 

att kunna hantera eventuella förseningar. 

W3. Begränsad kunskap – Läsa in sig på de områden där kunskapen brister. Rådfråga mer 

erfarna personer. 

W4. Begränsad information – Att i möjligaste mån försöka komma nära det man vill veta. 

Fråga tillverkare, handledare etc. 

 

Opportunities – Möjligheter - De möjligheter som finns i projektets omgivning ka tas 

tillvara på bästa sätt. 

O1. Millcrofts tips och erfarenhet – Rådfråga Millcroft vid behov gällande till exempel 

material, design, tester etc. 

O2.Tillgång till verkstad och utrustning – Använd skolans verkstad och 3D-printer för att 

skapa prototyper och rådfråga verkstadsansvarig om olika metoder. 

O3. Ny kunskap – Inte vara främmande för att testa nya möjligheter, program eller metoder 

som kan dyka upp under arbetets gång. 

O4. Tips och erfarenheter från Ragnar Tengstrand – Vid behov fråga Ragnar Tengstrand 

om tips och trix gällande rapportskrivning. 

 

Threats – Hot – Ska identifieras och undvikas alternativt bemötas. 

T1. Parallell kurs med grupparbeten – God planering och dialog med det parallella 

grupparbetet. 
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T2. Begränsad tid – Utnyttja tiden väl genom god planering och prioritering. 

T3. Åtkomst till maskiner – I god tid boka tider för 3D-utskrifter vid MDH eller annan 

utrustning. 

T4. Geografiskt avstånd mellan projektet, handledaren och uppdragsgivaren – Löses 

genom att ta hjälp av tekniken så som telefonsamtal, e-post och vid behov enstaka fysiska 

möten. 
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8.10 Prototypframtagning 

 

 
. 
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8.11  Ritningar 
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