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Sammanfattning 
Detta projekt genomförs som examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan inom 
masterprogrammet Integrerad Produktutveckling och Teknisk Design. Arbetet har inneburit att 
utveckla och effektivisera ett gratis startpaket för blivande föräldrar med användbart innehåll 
bestående av användbara produkter innan och efter förlossning. Områden som har undersökts är 
bland annat förpackningsutveckling, hur tjänsten hanteras samt lämpligt innehåll för paketet.  
 
Under arbetet har teori om förpackningsdesign, material, tillverkningstekniker samt logistik 
bearbetats för att basera det vidare arbetet på. Projektets process har inneburit konkurrentanalys 
och intervjuer med butiksägare samt kundundersökningar. Vilket har genomförts för att identifiera 
förbättringsområden av den nuvarande lösningen. Baserat på kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar har kravspecifikationer arbetats fram för att definiera krav som slutprodukten bör 
uppfylla. Vidare har taktila tester genomförts för att erhålla subjektiva åsikter om vad användare 
anser attraktivt gällande olika förpackningsmaterial. Baserat på resultat från den inledande fasen 
har koncept på de olika utvecklingsområdena arbetats fram. De slutgiltiga koncepten och idéer 
gällande förpackning, innehåll, tjänst och hantering av paketet presenterades för Babyproffsen och 
diskuterades tillsammans med uppdragsgivaren för att vidareutveckla resultatet till en lämplig 
slutprodukt. Som ett delresultat i projektet har en testserie av förpackningen tillverkats.  
 
Den utvecklade slutprodukten, BabySetGo är ett nytt gratis babypaket utvecklat för Babyproffsen 
och är i första hand riktat till den gravida mamman och det väntade barnet. Paketet skall ges ut av 
Babyproffsen tillsammans med dess leverantörer för att introducera kunden till Babyproffsens 
utbud av varumärken och produkter och bygga upp en god kundrelation. Innehållet som skall 
erbjudas i BabySetGo består av noga utvalda fysiska produkter och erbjudanden som är relevanta 
och användbara i samband med graviditeten och närmaste tiden efter att barnet har föds. För att 
förstärka den positiva upplevelsen av paketets innehåll har förpackningen formats mot ett 
attraktivt och tilltalande uttryck. Förpackningarna samt innehållet skickas från Babyproffsens 
centrallager till butikerna där montering och packning sker för att sedan ges ut till beställaren. 
 
En kalkyl är framtagen för att presentera kostnader och inkomster som redogör för hur gångbar 
produkten är. För denna kalkyl beräknas att produkten första året att ges ut i 50.000 exemplar, 
men har som mål att följande år ges ut i 85.000 exemplar.  
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Abstract 
This project is implemented as a thesis at the Royal Institute of Technology in the master’s degree 
program Integrated Product Design and Industrial Design Engineering. The project has involved 
development and efficiency of a free starter package for expectant parents with useful content 
consisting of useful products for both before and after childbirth. Areas that have been investigated 
include packaging development, service design and appropriate content for the package.  
 
During the work, theory about packaging design, materials, manufacturing techniques and logistics 
have been processed to base the further work on. The project process has involved competitor 
analysis and interviews with store owners and customer surveys, that have been conducted to 
identify areas for improvement of the current solution. Based on qualitative and quantitative 
studies requirement specifications have been drawn up to define the requirements that the end 
product should meet. Tactile tests have been conducted to obtain subjective opinions about what 
users consider attractive with different packaging materials. Based on results from the initial phase 
concepts to the various areas of development have been elaborated. The final concepts and ideas 
about packaging, content, service and handling of the package was presented to Babyproffsen and 
discussed together with the client to develop this result to a suitable end product. As a partial result 
of the project has a test series of the packaging been manufactured.  
 
The developed end product, BabySetGo is a new free baby starter kit developed for Babyproffsen 
and is primarily targeted to the pregnant mother and the expected child. The package will be issued 
by Babyproffsen together with its suppliers to introduce the customer to Babyproffsens selection of 
brands and products and to build up a good customer relationship. The content to be offered in 
BabySetGo consists of carefully selected products and offers that are relevant and useful in 
connection with pregnancy and near term after the child is born. To reinforce the positive 
experience of the package contents, the package has been shaped towards an attractive and 
appealing expression. The packaging and the contents are sent from Babyproffsens central 
warehouse to stores where assembly and packing is done and then given out to the customer.  
 
A calculation has been developed to present the cost and a revenue accounting for how feasible the 
product is. For this calculation it is estimated that the product, during the first year, is given out to 
50.000 consumers but a goal to the following year is that the product will be given out in a quantity 
of 85.000 items. 
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1. Inledning  
Detta projekt genomförs som examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan inom 
masterprogrammet Integrerad Produktutveckling och Teknisk Design. Arbetet har inneburit att 
utveckla och effektivisera ett startpaket för blivande föräldrar som Babyproffsen Ab producerar och 
distribuerar.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Företaget Babyproffsen AB är en butikskedja med 46 egenägda butiker som säljer barnvagnar, 
bilstolar och andra barnprodukter direkt till kund via butik och internet. Deras utbud innehåller 
egna varumärken samt även produkter från externa varumärken. De har tidigare levererat en 
startbox för blivande föräldrar innehållande produkter och erbjudanden som är tänkt att vara 
användbara för föräldrarna och barnet både före och efter förlossningen. Denna box är idag gratis 
och produceras av ett externt företag, men distribueras genom Babyproffsens (vidare kallat BP) 
butiker. Denna tjänst har genererat ett kundregister som BP har nyttjat för att skapa 
kundrelationer och utveckla personligt anpassade erbjudanden för kunderna. BP ser ett behov och 
möjlighet att utveckla denna tjänst och produkt för att skapa effektivare kundrelationer och bli mer 
lönsam för deras verksamhet i form av lojala kunder. Utveckling av hur tjänsten ska förbättras och 
levereras, design och tillverkning av förpackning, hantering för butiker samt innehållet i paketet är 
aspekter som har potential att förbättras.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att förbättra denna befintliga tjänst för att möjliggöra en lansering i 
egen regi av BP. Arbetet innefattar att ta fram en fungerande helhetslösning för utveckling av denna 
tjänst som skall attrahera fler kunder till företaget, samt eftersträva att kunden förblir lojal mot BP. 
I och med detta kan denna lösning på sikt bidra till en bättre ekonomisk lönsamhet för företaget. 
 
Projektet innefattar att undersöka marknaden för denna tjänst och hur denna produkt kan tilltala 
och nå ut till en bredare målgrupp än idag. Hanteringen av produkten skall utvärderas och 
förbättras för att förenkla processen för butiksägarna och vända hanteringen från en belastande 
tjänst till en mer förmånlig tjänst. Ny design på förpackningen skall utvecklas vilket innefattar 
undersökning av materialval och tillverkningsmetoder. Möjliga leverantörer och tillverkare 
kommer att bestämmas för att kunna leverera en färdig design och fysisk produkt som ett resultat i 
projektet. Annonsörsamarbeten ska undersökas för att erbjuda ett innehåll som är anpassat efter 
användaren utifrån kundens önskemål och behov.  
 
BPs avsikt är att lansera denna tjänst utifrån projektets arbete och resultat och därför skall en 
enklare affärsplan innefattande en kalkyl på vad denna tjänst skulle innebära kostnadsmässigt för 
tillverkning och personal, samt inkomstmässigt för annonseringskostnader att arbetas 
fram.  Lanseringen förväntas ske i två faser, där en första presentation av produkten presenteras 
för BP den 16 mars 2014 och där en slutgiltig lösning planeras lanseras under tredje kvartalet 
2014. 

1.3 Metoder 
Arbetet följer den generella produktutvecklingsprocessen som inleds med en förstudie där både 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförs. Förstudien innefattar litteraturstudier där 
relevant teori gällande material, tillverkningsmetoder och tjänstedesign insamlas, även artiklar om 
tidigare genomförda studier som kan vara intressanta för arbetet kommer att beaktas. 
Observationer och intervjuer med målgruppen och butikspersonal kommer genomföras för att på 
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ett kundcentrerat sätt arbeta fram en attraktiv slutprodukt. Marknadens möjligheter analyseras 
genom konkurrentanalys, SWOT-analys och genom en QFD. Olika material har utvärderats med 
subjektiva tester i form av taktilitetstester och materialets friktion har undersökts för att utvärdera 
materialegenskaper. Slutprodukten kommer att utvecklas genom en iterativ process av 
konceptutveckling och prototyptillverkning för att nå en produkt som motsvarar uppdragsgivaren 
och användarnas behov och önskemål. 
 
Resultatet baseras på användare, kund och personal, och har genom att studera och undersöka 
deras erfarenheter och beteende lätt fram till en användarvänlig lösning som uppfyller 
användarnas behov.   

1.4 Avgränsningar 
I detta projekt har fokus legat på att undersöka och definiera hur tjänsten skall fungera och design 
av förpackningen. En helhetslösning för tjänsten ska arbetas fram och presenteras för att 
möjliggöra lansering senare detta år. Avgränsningar som har gjorts är att bortse från hur 
marknadsföring för produkten och tjänsten skall ske. Dessutom har projektets budget inte tillåtit 
att göra sluttester på den utvecklade förpackningen vilket är nödvändigt för att undersöka hur 
förpackningen klarar av processen. Detta är viktigt för att i slutändan erbjuda en kvalitativ produkt 
som bidrar till en positiv upplevelse av produkten och dess varumärke av användaren. Projektet 
utvecklat och definierat ett möjligt innehåll för paketet, men inte inlett leverantörssamarbeten med 
potentiella leverantörer.   
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2. Teoretisk referensram 
Inom detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas under arbetet; teorier som rör 
produktutvecklingsprocessen och tillvägagångssätt samt teori runt förpackningsdesign, 
tillverkningstekniker, material samt logistik. Tjänstedesignprocessen har studerats för vidare 
utveckling av tjänst och hantering.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Processen i detta examensarbete har följt den generella produktutvecklingsprocessen och har 
under utvecklingen av slutprodukten fokuserat mycket på användaren. Det huvudsakliga området 
som har undersökts i detta arbete är utvecklingen av babypaketets förpackning, där målet har varit 
att utveckla en innovativ och attraktiv förpackning för att stärka det visuella värdet av tjänsten och 
innehållet i paketet. Den befintliga tjänsten samt innehåll har undersökts och utvärderats för att 
identifiera möjliga områden för förbättring av tillgänglighet och användarvänlighet.  

2.2 Tjänstedesign 
För att leverera en högpresterande tjänst, behövs ett system av metoder och aktiviteter som kan ge 
en övergripande struktur för att framgångsrikt lyckas planera och utveckla tjänsten.  
 
Tjänstedesign är ett framväxande område som fokuserar på att skapa väl genomtänkta upplevelser 
med hjälp av en kombination av immateriella och materiella medier. Tjänstedesign hjälper till med 
utformningen av tjänster, det skapar innovativa nya tjänster eller förbättrar redan existerande 
tjänster genom att göra dem mer användbara och önskvärda för kunder samt effektivare för 
organisationer. Tjänstedesign ger många fördelar till slutanvändarupplevelsen när det tillämpas på 
sektorer så som detaljhandel, bank, transport och sjukvård. Vid utveckling av en tjänst bör 
tjänstedesignens fem principer följas. De fem principerna är följande: 
 

• Användarcentrerat  
• Gemensamt skapande 
• Sekvenserat 
• Materiellt styrkande  
• Holistiskt 

 
De olika principerna presenteras mer ingående nedan 
 
Användarcentrerat  
För att leverera välplanerade tjänster, är det nödvändigt med en viss grad av kunddeltagande. 
Ingen tjänst skulle fungera utan att en inblandning av kunden har funnits. Tjänster skapas genom 
interaktion mellan leverantör och kund. Den grundläggande avsikten av en tjänst är att möta 
kundens behov och, som ett resultat, kunna användas ofta och rekommenderas varmt. För att skapa 
en användarvänlig tjänst krävs att kunden sätts i centrum för tjänstedesignprocessen. Detta kräver 
en genuin förståelse för kunden, mer än bara statistiska beskrivningar och empiriska analyser av 
deras behov. För att erhålla autentiska kundinsikter innefattar tillämpning av metoder och verktyg 
som gör det möjligt för tjänstedesignern att sätta sig i kundens skor och förstå deras individuella 
erfarenhet. Alla är kunder, men med olika behov och tankesätt. Förståelsen och upplysningen om 
dessa tankesätt är där tjänstedesigntänkandet påbörjas.  
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Gemensamt skapande 
När kunden sätts i centrum för en tjänstedesignprocess innefattar en förståelse över att det 
potentiellt finns mer än bara en kundgrupp, och varje grupp har olika behov och förväntningar. 
Men att tillhandahålla tjänster kräver hänsyn till alla olika intressenter, så som till exempel 
personal som arbetar direkt mot kund eller utan kundkontakt och chefer samt icke mänskliga 
gränssnitt så som automater och webbsidor. Under en tjänstedesignprocess bör alla berörda parter, 
de som skapar, tillhandahåller och de som konsumerar tjänsten involveras i att utforska och 
definiera tjänsteutbudet. Gemensamt skapande under designprocessen underlättar ett smidigt 
samspel mellan aktörerna under själva tillhandahållandet av tjänsten. Detta är viktigt för en hållbar 
kund- och personalnöjdhet. 
 
Sekvensering 
Tjänster är dynamiska processer som äger rum under en viss tidsperiod. Tjänstens tidslinje är 
viktigt att tänka på under utformningen, eftersom rytmen av en tjänst påverkar humöret hos 
kunderna. Varje serviceprocess följer en trestegs övergång; en före-tjänsteperiod (att komma i 
kontakt med en tjänst), den faktiska tjänstgöringstiden (när kunderna faktiskt upplever en tjänst) 
och efterserviceperioden. Sekvensen av tjänstens stunder bör således väl organiseras för att uppnå 
en behaglig rytm, vilket garanterar framsteg av kundens humör och kommunicera berättelsen i sig 
till tjänsten genom varje kontaktpunkt mellan en kund och tjänsteleverantören. Prototyper av 
tjänsten behövs göras för att iterativt testa dess inverkan på kunderna.  
 
Materiellt styrkande 
Gör det immateriella materiellt. Fysiska bevis eller föremål som till exempel souvenirer eller 
provprodukter kan trigga minnet av positiva tjänstestunder och genom denna känslomässiga 
association stärks kundernas uppfattning om den service de har fått. Servicebevis kan alltså 
förlänga upplevelsen av tjänsten långt in i efterserviceperioden. Utnyttjandet av detta har effektiv 
potential att öka kundlojaliteten och att kunderna rekommenderar tjänsten till andra.  
 
Det är holistiskt 
Avsikten bör alltid vara att se det större sammanhanget där en tjänsteprocess äger rum. I nivå med 
enskilda beröringspunkter och serviceögonblick, bör fokus ligga på den miljö där tjänsten äger rum. 
På nivån för tjänstesekvensen, bör det finnas ett fokus på alternativa kundresor. Det finns alltid 
alternativa kontaktpunkter och tillvägagångssätt som behövs beaktas.  

2.2.1 Tjänstedesignprocessen 

Tjänstedesigntänkande stödjer samarbetet mellan olika discipliner mot målet för företagets 
framgång genom förbättrade kundupplevelser. Tjänstedesignprocessens struktur är, på samma sätt 
som produktutvecklingsprocessen, iterativ i sin strategi och innehåller fyra steg (Stickdorn, M & 
Schneider, J, 2010); 

 
Steg 1. Utforska 
Identifiera det specifika problemet för att erhålla en klar förståelse av situationen från 
nuvarande och möjliga kunders perspektiv och visualisera fynden och strukturen av den 
tidigare tjänsten.  
 
Steg 2. Idé- och konceptgenerera 
Testa idéer och koncept. Generera och utveckla lösningar baserat på de identifierade 
problemen och på de funna insikterna i det första undersökande steget. 
 
Steg 3. Reflektera och testa 
Idéer och koncept testas. Prototyper av servicekonceptet skapas för att testa och se på 
interaktionen mellan kund och tjänsten i alla tjänstens steg.  
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Steg 4. Implementera 
De anställda är viktiga aktörer i processen och det är viktigt att redan från början involvera 
de anställda i processen, så de förstår och stödjer konceptet. Under 
implementeringsprocessen bör anställda åtföljas och problem bör lösas så fort som möjligt. 
Idealt bör implementeringsfasen följas upp av en annan exploration för att utvärdera 
framstegen. Vilket leder till den iterativa processen av servicedesigntänkande.  

2.3 Utveckling av gränssnitt 
Vid utveckling av en tjänst är det även viktigt att utveckla ett funktionellt gränssnitt anpassat efter 
användaren. Vid utveckling av skärmgränssnitten för beställningsprocessen har generella 
designaspekter tagits i åtanke (Sandblad B, 2005)  
 

• Skärmdisposition 
• Orientering och navigering 
• Kontroll och återkoppling 
• Inmatning 
• Läsbarhet 
• Fel och hjälp 
• Bra användning av färger 
• Utseende. 

 
Skärmdisposition innebär att det är viktigt att definiera väl avgränsade huvudområden i 
gränssnittet, eftersom skärmytan är en begränsad och dyrbar resurs. För att öka 
användarvänligheten bör positioneringen av objekt vara väl genomtänkt. Gällande orientering och 
navigering är det viktigt att användaren alltid vet var man är och var man ska instinktivt. Genom 
kontroll och återkoppling ska användaren alltid vara säker på vad som händer i alla skeden. Vid 
datainmatning bör mängden krävd data minimeras för att öka användarvänligheten. Att skriva in 
data tar tid och är ansträngande för användaren. Användaren måste tillåtas att göra fel, utan att 
besvärliga konsekvenser uppstår. Därför är det viktigt med tydliga felmeddelanden om användaren 
gör fel. Med avseende på läsbarheten och layouten bör data grupperas logiskt, baserat på färger, 
fonter och ramar. Ögat fokuserar på det tydligaste i bilden, det vill säga det som har högst kontrast. 
Gällande färganvändning är en riktlinje att inte för många färger, max 5-6 olika. Bakgrunden bör 
vara i en lugn färg, som grå eller matt blå för att öka läsbarheten. Interfererande färger, så som röd 
och grön bör undvikas att använda nära varandra. Genom att använda dessa aspekter kan ett 
utseende med genomtänkt helhet och tydlighet skapas. 

2.4 Förpackningsteori 
Idag är det möjligt att köpa begagnade påsar och förpackningar med attraktivt utseende från 
exklusiva varumärken på ibland annat internetsidorna Tradera och Ebay. I en artikel i tidningen 
Metro säger en av de som har köpt en begagnad papperspåse, från ett exklusivt varumärke att hon 
använder de som dekoration i hemmet (Metro, 2014). Detta visar att det finns en marknad för 
attraktiva papperspåsar och förpackningar och att det finns ett andrahandsvärde i att 
förpackningar faktiskt återanvänds i annat syfte. Ur miljösynpunkt är detta också något att sträva 
efter och en faktor att utforma förpackningar efter.   
 
En förpacknings utformning kan höja den innehållande produktens värde med upp till 30 % enligt 
en undersökning gjord av MetsäBoard (MetsäBoard, 2009). Enligt undersökningen tenderar kunder 
att anse att förpackningar med innovativ funktion eller utstickande form förhöjer upplevelsen av 
innehållet i förpackningen och skapar goda intryck. Enligt undersökningen fick förpackningar med 
unika former, produktrelaterade färger samt förpackningar med fönster mest uppmärksamhet vid 
första visuella intrycket. Men undersökningen visar också att uppfattningen av förpackningen 
sedan ändras vid öppning och hantering av den. Innovativa och differentierade förpackningar som 
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visuellt ansågs attraktiva tappade i värde om förpackningen var komplicerad att hantera. En 
slutsats som konstaterades efter undersökningen var att förpackningen måste spegla innehållet och 
varumärket samt att förpackningen måste se, kännas och fungera instinktivt. 
 
Det visuella intrycket av en förpackning är viktigt för att sälja en produkt, men förpackningen har 
även en viktig roll att representera varumärket och differentiera produkten från konkurrerande 
varumärkens produkter. En välarbetad förpackning stimulerar målgruppen till köp och gör även 
produkten unik. Det finns utvecklade förpackningsstrategier gällande utvecklingsprocessen men 
det är inga riktlinjer eller garantier till en framgångsrik förpackningsdesign. Designen handlar om 
att med hjälp av tryck, textur och material skapa en känsla och associationer som representerar 
produkten och varumärket på ett bra sätt. Varje förpackning har en primär yta, PDP (Primary 
Display Panel), där varumärkesidentiteten och de primära kommunikationselementen tydligt är 
definierade. Detta uttrycker sig i visuella aspekter av marknadsföring och varumärkesstrategin. 
Syftet med den primära ytan är att sälja in förpackningsdesignen i rätt miljö och marknad för 
produkten (Klimchuk & Krasovec, 2006).  
 
Några definierade riktlinjer för att utveckla en väldesignad förpackning är att den primära ytan 
skall: 
 

• Kommunicera marknadsföringen effektivt 
• Vara lätt att förstå 
• Visa på funktion, användning och ändamål av produkten visuellt 
• Visuellt förklara användningen av förpackningen 
• Skilja produkten från konkurrenterna 
• Utmärka produkten i butik 

 
Vid utveckling av förpackningar är det viktigt att identifiera och definiera vad förpackningen skall 
symbolisera och vilka associationer som vill göras. Dessa associationer skapas med hjälp av 
förpackningens form och tryck, där kontrast, typografi och färg är några aspekter som bör beaktas 
(Bergström, 2009). Det är också många yttre faktorer som bör tas hänsyn till vid utformningen, 
såsom transport, användning och miljö. En förpackning skall motstå många påfrestningar under 
hanteringen. Vid utformning av förpackningen bör hanteringen av den studeras och möjliga 
riskområden identifieras för att utforma en effektiv och hållbar förpackning för särskilt syfte. 
Företaget Innventia har utvecklat en strategi för förpackningsutveckling, kallad systematisk 
förpackningsutveckling, se Figur 1.  
 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över processen för systematisk förpackningsutveckling enligt Innventia. 

 
 
Denna strategi består av sex steg och syftar till att skapa en snabbare marknadsintroduktion genom 
att i ett tidigt skede identifiera potentiella påfrestningar och konstruktionssvagheter. Genom denna 
strategi utvecklas en kostnadseffektiv förpackning eftersom faktorer som skall prioriteras vid 
utformning och tillverkning identifieras tidigt i processen. En genomarbetad process skapar en 
hållbar och tillförlitlig slutprodukt som uppfyller yttre påfrestningar och tillfredsställer användaren 
vilket skapar värde för produkten och innehållet.  
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2.5 Förpackningstester 
Vid utveckling av förpackningar brukar de genomgå olika tester för att undersöka huruvida 
förpackningen klarar av den tänkta livscykeln. Detta görs genom att simulera laster som motsvarar 
påfrestningar som förpackningen utsätts för, i alla skeden från tillverkning till slutanvändaren. 
Vanliga påfrestningar som förpackningar bör skyddas mot är fraktskador, packskador samt 
fuktskador. Skador som kan uppstå vid transport och leverans av förpackningen påverkas av 
klimat, fall och stötar samt vibrationer. Prover som kan utföras är klimatprover, fallprover, 
undersökning av stapelstyrka och kompressionsprov.  

2.5.1 Förpackningskonstruktion 

En förpackning kan under transporten utsättas för skiftande klimat vilket kan påverka 
materialegenskaperna gällande till exempel tryck och hållbarhet. Med hjälp av klimatkammare kan 
olika typer av klimat simuleras för att undersöka hur förpackningen står sig. Förpackningen kan 
också få påkänningar vid lastning och lossning, då det kan hända att förpackningen tappas från 
olika höjder.  
 
En faktor som är viktig att undersöka är hur förpackningen klarar av kompression och belastning 
som uppstår då förpackningen staplas. Detta undersöks utifrån lastens vikt och dimensioner samt 
definierade säkerhetsfaktorer för det specifika syftet och användandet. Stötar kan också uppstå vid 
till exempel snabba inbromsningar. För att undersöka det kan prover utföras som undersöker 
horisontell stötprovning, så kallat rangerprovning. Dessa prover mäter förpackningens 
sprängstyrka.  
 
Under transport uppstår vibrationer som kan skapa slitningar på förpackningens yta och kanter. 
Därför kan vibrationsprover utföras under en förutbestämd period till ett slumpmässigt mönster 
som simulerar olika transport metoder, som lastbil, tåg eller flyg (Innventia, 2012).  

2.5.2 Tryckkvalitet 

För att ett material skall vara tekniskt möjligt att använda i tryckpressar måste materialet ha god 
körbarhet. Denna egenskap påverkar i sin tur tryckbarheten som anger hur bra förutsättningar 
materialet har för att få god tryckkvalitet.  
 
Vid analys av körbarheten undersöks partiklar som lossnar från tryckytan som på så sätt kan 
påverka tryckprocessen negativt. Under tryckprocessen i Offset-tryck uppkommer partiklar som 
fastnar på tryckpressarna och skapar problem för tryckresultatet. Tryck på papper med hög 
tendens för fibersläpp skapar fler produktionsstopp då pressarna återkommande måste renas för 
att inte påverka tryckresultatet. Hög tryckhastighet ger högre delningskraft vilket skapar fler 
partiklar (Innventia, 2012).   

2.6 Materialstudie 
Val av material för förpackningen är ett attribut som bidrar till förpackningens uttryck och genom 
att kombinera olika material eller genom att använda otraditionella material kan en specifik känsla 
skapas som speglar produktens varumärke. De vanligaste produktförpackningarna är tillverkade i 
kartong eller wellpapp på grund av dess goda materialegenskaper gällande tryckbarhet, hållbarhet 
och förmåga att varieras och anpassas till specifika behov. I detta stycke undersöks och jämförs 
endast wellpapp och kartong då uppdragsgivaren definierade att förpackningen skall tillverkas i 
papp. 
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2.6.1 Wellpapp 

Wellpapp finns i många olika kvalitéer och har ett brett användningsområde på grund av förmågan 
att sammansättas med olika skikt och kombinationer för att anpassas till användningsområdet, se 
Figur 2. Materialet används idag i bland annat större transportcontainers som kräver att materialet 
har god bärighet för att skydda godset inuti. Det används även också i mer exklusiva 
exponeringsemballage där kraven istället baseras på taktilitet, användarens intryck och upplevelse 
av materialet.  
 
 

         
Figur 2. Figuren visar hur lagrena är uppbyggda i (1) enskiktswell, (2) tvåskiktswell och (3) treskiktswell. 

 
 
Wellpapp är vanligtvis uppbyggt i ett eller flera skikt som tillverkats av cellulosafiber. 
Mellanskikten kallas flutes och består av en vågprofil där storleken på vågorna anpassas efter behov 
och påverkar kvalitéten på materialet, se Figur 3. Det vågformade skiktet bidrar till att skydda mot 
stötar och tryck och påverkar tjockleken på materialet. De två omgivande skikten är plana, så 
kallade liners, och bidrar till materialets styrka och stabilitet, De plana skikten limmas på 
vågprofilen och skapar en materialeffektiv konstruktion med starka egenskaper i hållbarhet och 
stabilitet samtidigt som vikten på materialet kan reduceras (Allansson A. & Svärd B, 2001). 
 
 

 
Figur 3. Figuren visar en genomskärning av wellpapp och definierade begrepp. 

 
 

Genom att kombinera vågprofiler och planskikt av önskad kvalité kan materialet uppnå önskade 
egenskaper för specifika behov och kan på så sätt anpassas till många olika användningsområden. 
Vågprofilerna styr materialets tjocklek och går att få från ca 0,5 mm till 5 mm, se Tabell 1. 
Vågprofilerna skapar kanaler som ger materialet en isolerande egenskap som förebygger 
temperaturändringar på grund av luftcirkulationen (Allansson A. & Svärd B, 2001) 
 

 
Tabell 1. Tabellen över dimensioner för olika vågprofiler i wellpapp. 
 

Vågprofil Våghöjd mm, ca Antal våglängder 
per meter, ca 

A 4.8 110 
B 2.4 150 
C 3.6 130 
E 1.2 290 
F 0.7 350 
G 0.5 560 
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Det färdiga materialet tillverkas i stora flak och kan skäras, stansas, vikas och limmas för många 
varierande utföranden. Tryckbarheten på wellpapp är god, och för att öka tryckkvalitéten är 
ytskikten ofta behandlade för att öka vitheten, slätheten eller glansigheten och ofta är flera lager 
adderade. Ytbeläggningarna består av mineralpigment, så som kaolinit, kalcium karbonat eller 
titanium dioxid, som ger beläggningen en vit kulör. Ytbehandlingar kan också göra materialet mer 
beständigt mot väta, fukt och fett. I dessa fall används ofta acryl eller ridåvax. Limmet som de olika 
skikten fästs ihop med baseras på majsstärkelse vilket gör det 100% nedbrytbart. Fibern kan 
återvinnas upp till fyra gånger, men då skikten tillverkas av återvunnet papper försämras 
materialets egenskaper i styrka och hållfasthet aningen. 

2.6.2 Kartong 

Kartong är tillverkat av cellulosafiber vars materialegenskaper beror på val av råmaterial och 
blandning av fiberslag, se Figur 4 för genomskärning av kartong. Beroende på slutproduktens syfte 
kan blandningen av fiber i massan kombineras för att ge materialet önskade egenskaper i bland 
annat formbarhet, tryckbarhet och hållbarhet. De slutliga egenskaperna beror också på kartongens 
uppbyggnad och bestrykning. Massan kan framställas genom olika processer vilka ger olika typer 
av massa; mekanisk, kemisk och returfibermassa (Iggesund, 2010). Dessa beskrivs mer ingående 
nedan.  
 
 

 
Figur 4. Genomskärning av kartong. 

 
 

Mekanisk massa 
Fibrerna i denna massa är hårda och styva på grund av ämnet lignin och innehåller endast 
naturliga och kända råvaror. Kartongen får materialegenskaper med hög styvhet, låg densitet, 
men begränsad styrka och spänst. Denna massa kan reagera på fukt, temperaturskillnader 
och andra förändringar i den omgivande miljön vilket kan ge negativ effekt på planhet och 
dimensionsstabilitet i slutprodukten. 
 
Kemisk massa 
Kartong med kemisk massa är starkt på grund av att fiberns längd bibehålls och cellulosan 
som utvinns i separationsprocessen skapar starka fiberbindningar, vilket samverkar till 
materialets starka egenskaper. Kartong med denna massa får goda bigning-, prägling- och 
stansningsegenskaper på grund av fiberbindningarna. Vid blekning av den kemiska massan 
kan hög vithet och ljushet uppnås. 
 
Returfibermassa 
I denna process används återvunna pappersfibrer från returpapper och kartong. När fibrerna 
återvinns blir de kortare och förmågan att bindas ihop blir mindre, vilket gör att materialet 
får en sämre funktionell kvalité och därför tillsätts ofta nya fibrer till massan. Returpappret 
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som används till massan renas sällan från tryckfärg och andra rester, vilket gör att 
slutmaterialet får en gråaktig nyans.  

 
Kartongen byggs upp genom att forma flera skikt av våt massa på varandra och kallas därför ofta 
enskikts- eller tvåskiktskartong, se Bilaga 1 för detaljerad information om tillverkningsprocessen. 
Lagren kan bestå av samma massa eller av en kombination av olika massor beroende på vilka 
egenskaper som vill uppnås. Oberoende av sammansättning så behandlas skikten var för sig för att 
skapa fördelar för vidare behandlingar för att skapa en förpackning. Flera skikt skapar fördelar vid 
bigning och falsning, se Figur 5 (bigning är vidare förklarat i kapitel 2.7). Ytan bestryks med ett eller 
flera lager som förbättrar ytjämnhet, vithet och glans för att optimera tryck och 
lackeringsegenskaper. Dessa lager baseras på lera eller kalciumkarbonat (BillerudKorsnäs, 2011). 
 
  

 
Figur 5. Den högra bilden illustrerar flerskiktskartong då materialet viks. 

 
 

Det som påverkar kartongens styvhet och styrka är fibersammansättningen, tjockleken och 
ytvikten. Generellt sett är styvheten proportionell mot tjockleken och kartongens styrka 
proportionell mot ytvikten. Nedan beskrivs olika typer av strukturer och sammansättningar av 
kartong. 
 

Homogen helblekt kartong (SBB, Solid Bleached Board) 
SBB-kartong består av blekt kemisk massa som är bestruken på ovansidan och ibland även på 
undersidan. Denna typ av kartong har god tryckbarhet och är enkel att stansa, biga och 
prägla. Dessa egenskaper gör att denna typ av kartong passar bra för grafiska produkter och 
förpackningar. Se Figur 6 för genomskärning av SBB-kartong. Typiska användningsområden 
för SBB-kartong är grafiska produkter samt förpackningar för konfektyr och cigaretter. 
 
Falskartong (FBB, Folded Box Board) 
I FBB-kartong består innerskiktet av blekt eller oblekt mekanisk massa och ytterskiktet på 
den översta sidan utgörs av blekt kemisk massa och ytan är pigmentbestruken. Detta gör att 
baksidan, det understa skiktet, kan få en gulaktig nyans då innerskiktet syns igenom. Detta 
går att motverka genom att skapa ett tjockare ytterskikt av kemisk massa på undersidan med 
lerbestruket ytskikt för att skapa en vit undersida. FBB-kartong har hög styvhet och ger 
utmärkt tryckbeständighet. Se Figur 6 för genomskärning av FBB-kartong. Typiska 
användningsområden för FBB-kartong är för förpackning av konfektyr, läkemedel, cigaretter, 
frysta varor och hudvård och sanitetsartiklar.  
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Figur 6. Figuren till vänster visar uppbyggnaden av SBB-kartong. Bilden i mitten visar uppbyggnaden av FBB-
kartong med bestrykning på ovan- och undersidan. Bilden till höger visar FBB-kartong med endast bestruken 

ovansida.  
 
 

De visuella egenskaperna på kartong beror på materialets ytstruktur och ytjämnhet.  På grund av 
att kartong består av pappersmassa så är den ursprungliga ytstrukturen väldigt ojämn vid 
mikroskopisk förstoring men till synes väldigt jämn. Den ojämna strukturen tydliggörs vid tryck då 
trycket försämras vid ojämn yta. För att öka tryckbarheten eftersträvas en fin ytjämnhet vilket 
skapas med bestrykning eller glättning (Iggesund, 2010).  

2.6.3 Blekning 

Vid blekning av pappersmassa användes tidigare ofta klorgas som blekningskemikalie. Vid denna 
process bildades klorföreningar, så kallade AOX. Dessa släpptes ut i produktionsanläggningens 
avloppsvatten och kunde orsaka skador på organismer i vattendrag, sjöar och hav. Idag får inte 
klorblekning användas för blekning i svenska massabruk (Miljöstyrningsrådet, 2014).  
 
Numera finns två metoder för blekning av kemisk massa, TCF-blekning (Totally Chlorine Free) och 
ECF-blekning (Elementary Chlorine Free). Vid TCF-blekning sker blekningen av massan med hjälp 
av syrgas eller väteperoxid och helt utan klorhaltiga kemikalier. Vid ECF-blekning är massan blekt 
utan klorgas, men klordioxid används tillsammans med syrgas och natriumhydroxid, vilket ger 
upphov till att klorerade föreningar bildas (Alberth, L, 2010).    

2.7 Tillverkningsteknik 
Vid tillverkning av förpackningar stansas designen ut i en stansmaskin som används för kapning, 
prägling, bigning och delning av en mängd olika material bland annat kartong, wellpapp och metall. 
Prägling innebär att text eller mönster blir upphöjda eller nedsänkta ur pappret, vilket skapar en 
effekt i motivet som inte bara syns utan dessutom känns. Bigning kallas den process då maskinen 
förviker en trycksak genom att skapa en inpressning, så kallad big i materialet för att underlätta 
därpå följande vikning. På detta sätt undviks sprickor i pappret. Stansmaskiner kan vara små och 
helt manuellt styrda eller automatiskt med CNC-styrning. Stansning av materialark kan ske med 
diegelstansar, planstansar eller rotationsstansar. Stansprocessen används till en mängd olika 
områden som bland annat förpackningstillverkning, etikett och displaytillverkning samt 
kommersiellt tryck.  

2.7.1 Planstans 
Planstansning kan erbjuda en väldigt bra kvalitet på grund av en noggrann registrering med en 
exakt ark kontroll i varje steg av processen. Arket av ämnet matas in i pressen och styrs genom 
maskinen med hjälp av gripare, arket transporteras genom ett antal stationer som utför 
sekventiella processer. Den exakta konfigurationen av en planstans varierar beroende på 
tillämpningen, men i allmänna drag går processen till enligt följande. Arken av ämnet transporteras 
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genom maskinen med hjälp av griparstänger som drivs av en kuggmekanism. Användning av 
sughuvuden eller ett push-system transporterar arken från högen till maskinen. Varje gång 
griparstängerna stannar matas ett nytt ämne fram. Ett ämne greppas, ett stansas, ett rensas och ett 
läggs ut. Skärmatrisen, cutting die, och skäret förs samman under tryck, ett tryck som kan ligga på 
5-600 ton, hos de största maskinerna. Arket av ämnet hålls mellan dem och då kan ämnet stansas, 
bigas och präglas, beroende på applikation och substrat. Ett skalningsverktyg avlägsnar 
materialavfall. Sedan skapas en hög av plana ämnen som är redo för vidare bearbetning eller för 
transport till kunden. Se Figur 7 för en illustrering av processen. Hela maskincykeln övervakas av 
fotoceller. Planstansar kan monteras inline med till exempel en tryckpress, för att effektivisera 
processen (Bobst, 2014).  
 

 
Figur 7. Skiss över planstansprocessen från inmatning till utmatning. 

 

2.7.2 Diegel planstansmaskin 
Diegelstans är en enklare stansmaskin där arken av ämnet läggs in för hand på en uppläggningsplåt. 
Med en excenter körs plåten upp mot en fast mothållsplåt där stansformen är monterad. Excenter 
är en mekanism som omvandlar en roterande rörelse till en fram- och återgående rörelse. 
Utstansningen sker när maskinen stängs i övre läget. Under den nedåtriktade rörelsen tas arket 
bort av operatören. En diegelstans används oftast vid en liten produktion där det är oekonomiskt 
att använda stora, dyra maskiner med flera operatörer (Petterson Packaging, 2014). 

2.7.3 Rotationsstans 
Roterande stansning sker genom att ämnet passerar mellan en välvd stansform och en 
mothållscylinder. Skärning och rillning sker gradvis i rotationsrörelsen med ett linjärt tryck. 
Rillning innebär att en maskin med hjälp av metalltrissor pressar in biglinjer i materialet som ska 
vikas. Därmed behövs inte det höga stanstryck som planstansmaskiner arbetar med. Tekniken 
medför att man ständigt får en rörelse där en rund gravyr stansar fram materialets form. Den runda 
gravyren är dyrare att ta fram än en för en planstans men vid roterande stansning sker stansningen 
vid en högre hastighet vilket kan då löna sig vid stora volymer. Se Figur 8 för schematisk 
illustration över processen för rotationsstansning (Petterson Packaging, 2014). 
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Figur 8. Figuren visar hur rotationsstansprocessen går till. 

 

2.8 Trycktekniker 
För att skapa ett anpassat tryck på förpackningen har information om olika trycktekniker 
undersökts. Metoderna som har undersökts är offsettryck och digitaltryck. Genom att undersöka 
begränsningar och förutsättningar för de olika tryckteknikerna har trycket kunnat arbetas fram på 
ett effektivt sätt för att uppfylla förutsättande krav för tillverkning.  

2.8.1 Offset 

Offsettryck, även kallad offsetlitografi, är en traditionell tryckmetod som ger mycket bra 
tryckkvalité och är mest allsidig när det gäller olika papperskvalitéer. Ordet offset härstammar från 
engelskan och betyder överföring. Alla tryckta exemplar blir likadana med offsettryck. 
Trycktekniken används ofta och det är en indirekt tryckmetod vilket innebär att bläcket inte 
överförs direkt från tryckformen till papperet utan överförs först till en gummiduk fäst på en 
cylinder och det är det bläcket som hålls kvar av gummiduken som överförs till pappret. Det är en 
utveckling av den litografiska tryckprincipen och det innebär att tryckande och icke-tryckande ytor 
skiljer sig från varandra genom särskiljande kemiska egenskaper. Offsetplattan är tillverkade av en 
metall med hydrofila (vattenupptagande) egenskaper, så som zink eller aluminium. Ytan är 
behandlad för att bli porös och plåten är belagd med ett tunt lager av ett ljuskänsligt material. 
Exponering av en bild härdar beläggningen på tryckområdena och beläggningen på de områden 
som inte ska tryckas tvättas bort och lämnar fuktad metall som stöter bort färgen.  
 
Offsettryckning görs på en press som i grunden består av tre roterande cylindrar; en plåtcylinder, i 
vilken metallplåten är fäst, en gummicylinder som täcks av ett lager med gummi, och en 
tryckcylinder som pressar papperet i kontakt med gummicylindern. Det första steget i processen 
inkluderar överföringen av tryckfärg till plåtens tryckande ytor. Plåtcylindern kommer först i 
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kontakt med en serie av fuktningsvalsar som tillför fukt i granuleringarna av metallen. En serie av 
färgvalsar passerar sedan över plattan, och bläcket avvisas av de vattenhållande områdena och 
accepteras av den feta/oljiga bilden. Den tryckta bilden på tryckplåten överförs till gummiduken 
som i sin tur pressas mot pappret som löper mellan gummicylindern och mottryckscylindern och 
då överförs bilden till pappret, se Figur 9 för illustrering av offsettryckprocessen. 
 
 

 

 
Figur 9. Illustration över processen för offsettryck. 

 
 
Gummicylindern ger stor flexibilitet, vilket tillåter printning på även andra material såsom trä, tyg, 
metall och läder. I offsettryck är det som ska tryckas i nivå med ytan av tryckplattan, offset 
klassificeras som en planografisk tryckmetod. Offsetmaskiner kan användas för att skriva ut mycket 
stora ark (Offset printing, 2014). 
 
Vid utskrift av två eller flera färger, under offsetprocessen överförs delvis fukten hos plattan via 
gummicylindern till pappret. Detta förändrar papperets dimensioner något, vilket kan orsaka 
svårigheter i registret. De separata färgerna är därför tryckta så nära samtidigt som möjligt. På 
vissa två-färgs-maskiner finns en tryckcylinder som applicerar varje ark successivt mot två 
gummicylindrar, båda tar emot en överföring från sin egen plåtcylinder. Mer allmänt är maskiner 
som skriver i två eller flera färger utformade som en serie av tryckverk vardera bestående av tre 
cylindrar med deras vätning och infärgningssystem, arket överförs från en enhet till nästa på 
trummor med stor diameter med ett system av ledade gripdon. Storlek av papper och hastighet är 
densamma som för en-färgsmaskiner (Printing, 2014).  

2.8.2 Digitaltryck  

Till skillnad från offsettryckning och andra traditionella tryckmetoder överförs informationen i en 
helt digital process från datamediet och då ofta via en webbserver, direkt till det material som ska 
tryckas vid digitaltryck. Det innebär att inga tryckplåtar behövs och ändringar kan göras sent i 
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produktionen, det öppnar även möjligheter för variabeltryck och produktionen kan anpassas till 
olika mottagare till en låg kostnad. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än 
offsettryck men startkostnaden är avsevärt lägre. Digitaltryck blir oftast billigare i små upplagor, 
medan stora upplagor blir billigare att trycka med offset.  
 
De sex primära stegen i digitaltryck visas schematiskt i Figur 10. Det första steget innebär att 
elektriskt ladda ytan av fotoledaren. Detta uppnås med hjälp av en så kallad krona, som joniserar 
den omgivande luften. Vilket resulterar i ett flöde av joner till ytan av fotoledaren och därigenom 
bildas ett lager med laddad yta. Det andra steget, bildbehandling, är för att bilda en latent 
elektrostatisk bild på fotoledaren. Kopiatorer använder reflekterat ljus från ett original för att bilda 
en latent bild, medan skrivare använder fotodioder eller lasrar. I båda fallen blir trummans yta 
elektriskt neutraliserat i de områden som utsätts för ljuset. Laserstrålen riktas mot en roterande 
spegel och vandrar därefter över fotokonduktorns bredd, rad för rad, medan konduktorn matas 
fram. Det tredje steget innebär att utveckla den latenta elektrostatiska bilden till en synlig bild med 
en toner, ett färgat polymermaterial toner. Tonern appliceras vanligen med hjälp av ett 
dubbelkomponentsystem bestående av toner (polymer, pigment och tillsatsmedel) och bärare 
(polymerbelagda magnetiska kulor). Trummans exponerade områden attraherar sedan 
elektrostatiskt laddade tonerpartiklarna till den latenta bilden på grund av den starka elektriska 
kraften från den latenta bilden och bildar den framkallade laddningsbilden.  Det fjärde steget, 
överföring, är den process då den framkallade bilden på fotoledaren, trumman, överförs till 
substratet som ska tryckas. Pappret som ska tryckas laddas upp till en högre statisk laddning än 
den laddning fotokonduktorn har. Laddningen på pappret har motsatt polaritet jämfört med tonern 
och sålunda attraheras tonern till tryckningssubstratet. I det femte steget, fixering, används en 
kombination av värme och ett lätt fysiskt tryck. Detta resulterar i att tonerpartiklarna bränns fast i 
pappersytan. I det sista steget, rengöring, tas kvarvarande toner och laddning på trumman bort. 
 
 

 
Figur 10. Tryckteknik vid digitaltryck. 

 
 
Olika sorters fixeringsteknik (varm eller kall rulle, alternativt lösningsmedel) används beroende på 
toner och substrategenskaper. För att få ett fullfärgssystem måste fyra enheter av den typ som 
beskrivs ovan kombineras. Det vanligaste är att använda ett bälte där färg överförs i fyra steg för att 
sedan tryckas på pappret i ett enda trycknyp (Carr, W. & Sarma, D. m. fl., 2000).  
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2.9 Miljöcertifiering 
För att eftersträva en miljöfokuserad produkt och förpackning har olika miljöklassificeringar och 
miljöcertifieringar undersökts. Det finns flera olika certifieringar inom pappersproduktion; 
miljömärkning av papper, blekning av papper och skogscertifiering, spårbarhet och certifiering av 
pappersproducenter. Nedan presenteras relevanta miljömärkningar och certifieringar.  
 

FSC® (Forest Stewardship Council) 
Internationell organisation som utför certifiering av skogsbruk som värnar om människan 
och miljön. De främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt 
bruk av världens skogar. Certifierade företag följer FSCs standarder för skogsbruk och 
spårbarhet och får märka sina produkter med FSC-märket, se Figur 11. Krav för att bli 
certifierad krävs också att tillverkaren har FSC CoC-certifikat, se beskrivning av CoC nedan 
(Forest Stewardship Council Sverige, 2014).   
 
 

 
Figur 11. Symbolen för märkningen av “Forest Stewardship Council”. 

 
 

CoC (Chain of Custody) 
Är en spårbarhetscertifiering som krävs för att få sälja FSC- och PEFC-certifierade produkter. 
Certifieringen garanterar att det går att spåra produkter som är FSC- eller PEFC-certifierade 
genom hela distributions- och produktionskedjan (Pefc, 2014).  
 
PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) 
Är en oberoende organisation som styrs av skogsföretagen och arbetar för ett hållbart 
skogsbruk. PEFC-certifierade skogar garanteras att skötas enligt krav som ställs på 
bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier. För att papper skall 
kunna PEFC-certifieras krävs att tillverkaren har PEFC CoC-certifikat (Pefc, 2014). Se Figur 12 
för märkningen för Pefccertifikat. 
 

 

 
Figur 12. Symbolen för märkningen av “Program for the Endorsment of Forest Certification”. 

 
 

ISO14001 
ISO14001 är en standard för miljöledning inom företag. Verksamheter som är certifierade 
inom ISO14001 arbetar aktivt med organisationens påverkan på miljön och för att hitta 
kostnadseffektiva alternativ (Svensk certifiering, 2014).  
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2.10 Pallastning  
Standardpall att använda vid lastning och transport i Sverige och Europa är EU-pallen. Därför bör 
anpassning av lådor följa EU-pallen. EU-pall har måtten 1200 x 800 mm och pallen måste höja lastat 
gods minst 15 cm från marken. Lastbar maxhöjd är 180 cm och maxvikt är 1000 kg, se Tabell 2.   
 
 
Tabell 2. Dimensioner och max lasthöjd, respektive lastvikt för en EU-pall. 

 
Längd 120 cm 
Bredd  80 cm 
Max lasthöjd 180 cm 
Max lastvikt 1 000 kg 

 
 
Viktigt att tänka på vid lastning av pall är att använda det palläggningsmönstret som ger bästa 
möjliga säkerhet och styrka. Att placera kartongerna direkt ovanpå varandra ger maximal 
pallstyrka. Sammanflätning eller tegelstensmetoden som den också kan beskrivas som ska endast 
användas då kartongerna är helt solida och fyllda i hela sin volym. Att stapla godset på en pall som 
en pyramid bör undvikas, eftersom det gör pallen instabil och kartongerna utsätts för onödig 
skaderisk, kartonger som hänger utanför pallens kanter utsätts också ofta för skador. Den 
vanligaste orsaken till att gods på pall skadas är på grund av utstick från pallen. Viktigt är att efter 
lastning fixera godset på pallen vilket kan göras med hjälp av till exempel krympfilm. 
 
För att skydda sändningen från skador och eventuell förlust kan pallanpassade kartonger eller lårar 
användas. Kartonger för förvaring bör ha mötande ytterflikar i lock och botten, som enkelt försluts 
med packtejp. Tillverkat av enlagerswell. Lårar har olika relativa styrkor allt eftersom lastvikten 
ökar. Det innebär att utformandet och materialet som används i tillverkningen av lårarna måste tas 
med i beräkningen när det gäller innehållets vikt. Lårarnas konstruktion och material kan variera. 
Kartonger som inte är helt fyllda trycks ofta ihop av annat gods och skapar därigenom instabilitet. 
Därför bör kartongerna fyllas ut med ett fyllnadsmaterial, till exempel packskum eller korrugerad 
kartong. Det dämpar stötar och jämnar ut obalans. En kartong ska minst kunna bära 4 till 5 gånger 
sin egen vikt. Lårar är större och säkrare än kartonger. De är ett bättre skydd mot transportskador 
förutsatt att de är tillverkade av ett hållbart material med stabila hörn. Exakt hur stabila de ska vara 
beror på godsets vikt. En lår bör vara så stor att den ensam fyller pallens bottenplatta, vilket i sig 
ökar säkerheten med transporten.  
 
Att märka ut information på pallen är också viktigt, en pall som inte är staplingsbar ska märkas 
likaså en pall som inte kan topplastas ska märkas. För att en pall ska vara staplingsbar ska den 
minst klara av att bära sin egen tyngd (DHL, 2014).  
 
 



18 
 



19 
 

3. Genomförande 
Detta kapitel beskriver projektets process med ett inledande stycke om det befintliga babypaketet 
Babybox. Konkurrentanalys och intervjuer med butiksägare och kundundersökningar bearbetas 
senare i kapitlet och har genomförts för att identifiera möjliga förbättringsområden att fokusera på. 
Baserat på de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna har kravspecifikationer arbetats fram 
för att definiera krav som slutprodukten bör uppfylla. Vidare har taktila tester genomförts på 
testpersoner för att erhålla subjektiva åsikter om vad användare anser attraktivt gällande olika 
möjliga förpackningsmaterial. Friktionstester har genomförts på potentiella material för att 
undersöka friktionskoefficienten.  

3.1 Nuvarande lösning 
Det nuvarande startpaketets produktnamn är Babybox. Nedan beskrivs förpackningsdesignen, 
innehåll, tjänstens process, och hur beställning sker idag.  

3.1.1 Innehåll Babybox 

Företaget Baby DM Scandinavia (BDMS) är producent av Babyboxen och ansvarar för 
tillverkningen av förpackningen samt allt innehåll tillsammans med dess samarbetspartners och 
annonsörer. Innehållet består av produkter och erbjudanden riktade till föräldrar och dess nyfödda 
barn och är meningen att vara användbara i det skedet i livet, enligt Fredrik Trulsson, Managing 
Director på BDMS. Exempel på innehåll i boxen presenteras nedan. Företaget reserverar sig för att 
innehållet i boxarna kan variera. 
 

• Tandkräm för vuxna, Oral-B 
• En blöja, Pampers 
• Tidning, Vi föräldrar 
• Ekologisk tvättlapp + information om försäkring, Trygg Hansa 
• Trosskydd + informationsbroshyr, Always 
• Mjukisdjur, Fisher-Price 
• Kontantkort till mobil + erbjudande, Comviq 
• Tygkasse + information om blocket, Blocket.se 
• Erbjudande, GoBoken 
• Erbjudande, Vistaprint 
• Erbjudande, Bebisboken.se 
• Erbjudande, Tillminabarnbarn.se 
• Erbjudande, Grapevine.se 

 
Annonsörerna som är med i samarbetet betalar en summa som motsvarar kostnaderna för 
tillverkning av boxen samt frakt. BDMS vill ej redogöra exakta kostnader för denna produkt. 

3.1.2 Beställning av Babybox 

För att beställa en Babybox registrerar kunden sig på www.babybox.se, se Figur 13. I samband med 
beställning anger beställaren följande uppgifter 
 

• Namn 
• Personnummer 
• Telefonnummer 
• Adress 
• Epost 
• Beräknat födelsedatum för barnet 
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• Om det är första barnet eller ej 
 

 
Figur 13. Figur över hur beställningssidan ser ut idag (Babybox, 2014). 

 
Vid registrering måste beställaren godkänna att de önskar mottaga information, erbjudanden och 
varuprover från BDMS med samarbetspartners, via epost, brev, telefon, sms eller annan elektronisk 
media.   
 
Tidigare har kunderna kunnat välja att hämta ut boxen i någon av BPs butiker eller hos en annan 
butikskedja. Vid detta steg i registreringen har en länk till alla butiker funnits för att kunden lätt 
skall hitta närmsta butik. Efter registrering skickas en kvittens via epost till kunden, som visas upp 
tillsammans med giltig legitimation vid uthämtning av boxen som kan ske samma dag som den 
beställs.  
 
BP får tillgång till kundregistret som genereras av BDMS när kunderna registrerar sig på hemsidan. 
Dessa uppgifter används av BP för att skapa kundrelationer och skicka ut personliga erbjudanden 
till kunderna.  

3.1.3 Hanteringen av Babybox 

Packningen av boxarna sköts av BDMS som levererar boxarna till BPs centrallager i Anderstorp. 
Därifrån levereras boxarna ut till BPs butiker. Butikerna är fristående där varje butiksägare 
ansvarar för att butiken skall kunna leverera Babyboxar till kunden. Butikerna beställer boxar från 
centrallagret, pallvis, där det får plats 178 förpackningar. Varje enskild butik står för 
fraktkostnaden från centrallagret.  

3.1.4 Förpackning Babybox 

Den befintliga förpackningen är tillverkad i 1,8 mm wellpapp med E-flutes och oblekt insida. 
Bärhandtaget är integrerat i förpackningen och är tillverkat i återvinningsbar polyeten. Trycket är i 
flerfärgs- offsettryck utan strukturella effekter och utan tryck på insidan av förpackningen, vilket 
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ger en brun insida som skapar ett enkelt och ogenomtänkt intryck av förpackningen. 
Förpackningens dimensioner är B295xH242xD128 mm, vilket ger en invändig volym på 9,1 dm2. Se 
Figur 14 för bild på förpackningen.  
 
 

 
Figur 14. Bild på hur Babyboxens förpackning ser ut idag. 

 
 
Formen av den befintliga förpackningen är i enkel design av ett rätblock med öppningsfunktion där 
öppningen sker i fyra steg, se Figur 15. Öppningsfunktionen är enkel och självbeskrivande medan 
stängningsfunktionen i sin tur är relativt komplext då det är svårt att instinktivt avgöra vilken flärp 
som skall vikas in först.  
 
 

 
 

Figur 15. Figuren visar öppningsfunktionen och de olika stegen vid öppning av förpackningen. 
 
 
Trycket på förpackningen utsätts för påfrestningar under frakt samt öppning och stängning av 
förpackningen. Hörnen på förpackningen blir i frakten skadade om förpackningarna lastas och 
hanteras ovarsamt. Vid öppning och stängning av förpackningen utsätts de bigda kanterna för 
påfrestning som skapar sprickor i trycket, se Figur 16. Dessa sprickor uppkommer i vissa fall redan 
innan förpacknigen har nått kunden.  
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Figur 16. Bilden visar sprickor i materialet och trycket i förpackningens kanter. 

 
 

Det är inte bara trycket som påverkas av sprickbildning utan även förpackningsmaterialet får 
sprickor i de bigda kanterna, vilket kan leda till att delarna lossnar efter visst antal vikningar, då 
förpackningen öppnas och stängs. Detta gör att förpackningens värde och attraktivitet minskar och 
förpackningen blir endast ett föremål vars syfte är att frakta innehållet från butik till kunden. 
Förpackningen slängs ofta direkt när produkten är uthämtad eftersom fokus är på innehållet. 
 
Plasthandtaget är tillverkat i Sverige i LDPE, där råmaterialet kommer från det amerikanska 
företaget Exxon mobil. LDPE är en återvinningsbar lågdensitets polyetenplast. Handtaget klarar av 
en vikt på upp till 15 kg och är i detta utförande semitransparant, se Figur 17.  
 
  

 
 
 

 
 
 
Handtaget monteras ej av förpackningstillverkaren men levereras tillsammans med förpackningen 
och monteras manuellt av BDMS i samband med packning av boxen. Designen på handtaget gör det 
till en enkel process då handtaget trycks in i avsedda hål på förpackningen och låses då 
självverkande på grund av dess utformning, 

3.2 Konkurrentanalys 
För att undersöka marknaden utfördes en konkurrentanalys av produkter med samma syfte och 
mål som Babybox. Det finns ett antal företag som erbjuder konkurrerande produktpaket med 
innehåll anpassat för blivande föräldrar, se Figur 18. Producenter för dessa paket är  
 

• BabyToBe - Apoteksgruppen 
• Kronans babygåva - Kronans apotek 
• Gravidboxen - Big Baby/ ICA Maxi Häggvik 
• Liberos startväska- SCA 
• Babybag - BDMS 
• Gravidbagen – Babygruppen 
• Gravidpaketet – Allt för föräldrar 
• Gobokens välkomstpaket – goboken.se 

Figur 17. Figur över handtagets design. I de båda ändarna syns de låsande ankarna som fäster handtaget i 
förpackningen. 
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Figur 18. Bilder på konkurrerande produktpaket som finns på marknaden. Övre raden från vänster: BabyToBe, 
Kronans babygåva, Gravidboxen och Liberos startväska. Nedre raden från vänster: Babybag, Gravidbagen, 

Gravidpaketet, Gobokens välkomstpaket. 
 
 
Gemensamt för dessa paket är att de ges ut i samband med graviditet och förlossning samt att de är 
gratis. I 50% av fallen krävs det att konsumenten är medlem i organisationen för att paketet skall 
vara gratis att få. Detta innebär att eventuella indirekta kostnader och avtal måste godkännas för 
att konsumenten skall få hämta ut och använda tjänsten. Tre av paketen ges ut på BB, BVC eller 
MVC i samband med förlossning och kräver ingen förregistrering eller godkännande av avtal från 
producenten.  
 
Innehållet i dessa paket varierar, men i alla paket finns produkter eller erbjudanden anpassade till 
den gravida mamman, barnet och/ eller pappan. I vissa paket finns endast erbjudanden och i andra 
paket finns varuprover eller produkter i fullstorlek tillsammans med erbjudanden som kan 
användas i butik eller på hemsida. I Bilaga 2 presenteras respektive produktpaket mer ingående 
gällande innehåll och utformning. 

3.3 Kundundersökning 
För att undersöka marknaden och konkurrenterna från kundernas perspektiv utfördes en 
kvantitativ enkätundersökning. För att nå ut till många användare valdes en webbaserad enkät. I 
undersökningen medverkade 40 personer som någon gång varit gravid eller i en relation med en 
gravid och som har erfarenhet av Babybox och liknande konkurrenter. I undersökningen ombads 
de att svara på frågor om hur de upplevde produktpaketen avseende tjänstens användarvänlighet 
och dess innehåll. Frågorna i enkäten bestod av både öppna och fasta svarsalternativ, se Bilaga 3 för 
vidare information om kundundersökningen. Nedan presenteras resultatet av frågorna gällande 
generell information om alla paket samt specifikt för Babyboxen.  
 
Vid frågan om vilka babykit testpersonerna någon gång hämtat ut eller mottagit visade det sig att 
de tre babykiten som hade hämtats ut av flest testpersoner var Liberos startväska (25%), Babybox 
(22%) och Babybagen (19%), se Figur 19. Av dessa paket ges Liberos startväska och Babybagen ut 
på mödravårdcentraler eller BB till alla gravida. För att hämta ut Babyboxen måste kunden göra ett 
aktivt val och själv registrera sig för att få en box. 
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Figur 19. Diagram över vilka babykit som har hämtats ut av testpersonerna. 

 
 
Vid frågan om vilket uthämtat paket som kunden ansåg var bäst betraktades de tre populäraste 
paketen vara Liberos startväska (32%), Kronans babygåva (14%) och Babyboxen (11%), se Figur 
20. De personer som svarade övrigt har svarat att de inte kommer ihåg eller har inte svarat på 
frågan. 

 

 
 

Figur 20. Diagram över vilka babykit som testpersonerna gillade bäst. 
 
 
Vid frågan om hur de kom i kontakt med Babyboxen svarade de som har hämtat ut paketet att de 
blivit tipsade av vänner (23%) och att de fått information om den på BB (17%), via BPs hemsida 
(11%) eller extern hemsida (11%) se Figur 21.  
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Figur 21. Diagram över hur testpersonerna kom i kontakt med Babyboxen. 

 
 
Vid frågan om hur beställnings- och uthämtningsprocessen av Babyboxen fungerade, svarade de 
flesta att det fungerade smidigt eller mycket smidigt, se Figur 22.   
 
 

 
Figur 22. Diagram över hur testpersonerna ansåg att beställnings- och uthämtningsprocessen av Babyboxen 

fungerade (1= inte alls smidigt, 4= mycket smidigt). 
 
 
Vid frågan på vilken typ av innehåll de önskar i dessa paket svarade 50% att de ville ha fysiska 
produkter och 48% att de vill ha en blandning av både fysiska produkter och erbjudanden, se Figur 
23.  
 

 
 

Figur 23. Diagram över vad testpersonerna helst önskar få i babypaketen. 
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På frågan om vem testpersonen helst vill att innehållet skall vara riktat till svarade 50% att det skall 
vara riktat till barnet och 48% att det skall vara riktat till både barnet och föräldrarna, se Figur 24.  

 
 

 
 

Figur 24. Diagram över vem testpersonerna vill att innehållet skall vara riktat till.  
 
 
I undersökningen tillfrågades testpersonerna vad de gjorde med förpackningen till respektive 
paket efter att innehållet packats upp. De som svarat på frågan anger att Liberos startväska och 
Babybagen, vars förpackningar också är en väska, sparades och användes till annat ändamål enligt 
73% respektive 68%, se Figur 25.  
 
 
 

 
 

 
Figur 25. Det vänstra diagrammet visar resultatet av vad testpersonerna gjorde med Liberos startväska efter 

uppackning av innehållet och det högra visar resultatet för Babybagen. 
 
När det gäller paket med pappersförpackning, det vill säga Babybox, Kronans babygåva, Babytobe 
och Gravidboxen svarar 100% att de slängde Babyboxen, samt 70% att de slängde förpackningen 
till Kronans babygåva. Dessa förpackningar är båda gjorda av wellpapp. Gällande de 
förpackningarna som är gjorda i kartong, det vill säga Babytobe och Gravidboxen, svarar 46% 
respektive 68% att de sparade den och använde den för annan användning, se Figur 26.   
 
 
  

Liberos startväska Babybag 
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Figur 26. Diagrammet visar resultatet av vad testpersonerna gjorde med förpackningen efter uppackning av 
innehållet. 

 
 
En slutsats som kan dras av kundundersökningen och kommentarerna som de medverkande har 
gett är att många blandar ihop paketen och vet inte vem som är producent till vilket paket i 
efterhand. 

3.4 Intervjuer med butiksägare 
Butikerna i Stockholm har besökts för att genomföra observationer samt för att intervjua personal. 
Butikernas upplevelse av den nuvarande Babyboxen samlades in under intervjuer med butiksägare 
och butikspersonal. Intervjuerna var semistrukturerade med definierade frågor, där personalen 
även fick utrymme att ta upp egna synpunkter. Antal Babyboxar som butikerna ger ut varierar i stor 
grad mellan butikerna beroende på butikens lokalisering, de som ger ut minst antal boxar ger ut i 
snitt ca 25 boxar per månad och de som ger ut flest ger ut ca 350 boxar per månad. 
 
Det undersöktes även hur hanteringen av Babyboxen fungerade och i vissa fall har 
butikspersonalen varit tvungna att ersätta delar av innehållet med nytt uppdaterat innehåll som 
skickas ut vid sidan av boxen. Detta medför att personalen måste packa om alla boxar och ta ut 
gammalt innehåll och stoppa i det nya innehållet. Detta har bidragit till ett missförtroende för 
innehållet i boxen bland butiksägarna och många anser att de har svårt att stå för boxen och dess 
innehåll när de ger den till kunden. Några påpekar också att många boxar är fraktskadade när de 
kommer till butikerna.  Det gemensamma svaret på frågan om det är något de tycker fungerar 
mindre bra med Babyboxen är, innehållet, det är mycket konkurrerande material och inget som de 
saluför i butiken, samt att Babyboxen inte alltid finns på lager. Av de som deltog i undersökningen 
svarar 58% att det mer än en gång har hänt att de inte kunnat ge ut en beställd box till kunden 
eftersom de inte hade några i butiken för tillfället och för 29% har detta skett en gång, se Figur 27.  

 
 
 

Kronans babygåva Babybox 

Gravidboxen Babytobe 
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Figur 27. Svarsfördelningen på frågan om det hänt att butiken haft slut på Babybox vid efterfråga. 
 
 
58% av de tillfrågade svarar att kunderna hämtar ut boxen utan att köpa någonting annat vid 
hämtningstillfället och de som köper något mer köper oftast bara småplock ibland har det skett att 
Babyboxen hämtas i samband med bokning av vagn.  Men hälften, 50% anser ändå att boxen bidrar 
till lönsamheten för butiken eftersom kunden kommer in till butiken. Flera av de tillfrågade tycker 
att det skapar en trafik till butiken och att kunderna lär sig vart butiken finns. En annan viktig 
slutsats var att de får in kunden i butiken och kan på så vis fånga kunden tidigt. Alla de tillfrågade 
svarar även att det oftast är kvinnan som hämtar ut Babyboxen.  

 
Övriga intressanta synpunkter och slutsatser som erhölls under intervjuerna var att: 

• Babyboxen kan förbättras oerhört med rätt innehåll, vilket skulle inspirera butiker att jobba 
kring den. 

• Babyboxen bör innehålla något som ger ett mervärde för kunden och som gör att kunden 
knyts till BP som butik även som en kedja.  

• Viktigt att många av BPs leverantörer finns representerade i boxen.  
• BPs katalog bör finnas i boxen i framtiden.  
• BP bör ha kontroll över innehållet. Är innehållet dåligt blir kunderna negativa mot BP.  

 
Se Bilaga 4 för vidare information om intervjuer med butiksägarna. 

3.5 SWOT-analys 
Utifrån undersökningarna har en SWOT-analys arbetats fram som baseras på användarens och 
butiksägarnas åsikter och synpunkter, se Tabell 3 nedan. En SWOT-analys genomförs för att 
identifiera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan användas för att ringa in faktorer 
som bör utvecklas för att utveckla och effektivisera produkten (Ullman, 2010).  
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Tabell 3. SWOT-analysen definierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för den befintliga Babyboxen. 
 
 Fördelaktiga faktorer Hotfulla faktorer  

In
te

rn
a 

fa
kt

or
er

 Styrkor Svagheter 
Användbart innehåll 
Når ut till många 
Välkänd på marknaden 
Lättillgänglig för kunder som bor där BPs butiker finns 

Ouppdaterat innehåll 
Utseendet 
Otillgänglig för konsumenter som inte bor nära BPs 
butiker 
Negativ process för BPs butiksägare 
 

Ex
te

rn
a 

fa
kt

or
er

 Möjligheter Hot 
Differentiering – utseende/miljöinriktning? 
Mer genomtänkt innehåll utifrån konsumentens och 
butiksägares önskemål 
Förbättrad kommunikation av produkten 
Positiv process för BPs butiksägare 
Kan fäderna också tilltalas? 

Konkurrenter 
Önskade leverantörer är ej intresserade av att bidra 
med produkter till innehållet 
Når inte ut till önskad mängd – överskott av 
förpackningar på lager 
 
 

 
 
Utifrån denna SWOT-analys definierades följande frågeställning som har legat till grund för det 
fortsatta arbetet. Dessa frågor har kontinuerligt använts i projektets arbete för att kontrollera 
utvecklingen.  
 

• Hur kan styrkorna bibehållas eller förbättras? 
• Hur kan svagheterna minimeras eller elimineras? 
• Hur kan möjligheterna tas tillvara? 
• Hur kan riskerna och hoten förebyggas och neutraliseras? 
• Vilka frågor ska prioriteras? 

3.6 QFD-analys 
För att utvärdera konkurrenternas position på marknaden och identifiera faktorer att fokusera på 
för denna produkt sammanställdes en QFD-matris, se Bilaga 5. Detta är en metod för att omvandla 
användarnas och även uppdragsgivarens krav till konkreta mål för utveckling av produkten 
(Ullman, 2010). QFD-analysen identifierar i första steget vem produkten skall utvecklas för och vad 
som skall utvecklas. Information som erhållits från användarundersökningar och intervjuer har 
använts som underlag vid utveckling av denna matris. I detta fall skall produkten utvecklas för 
blivande föräldrar och dess barn, men produkten skall också anpassas för BPs intresse. De 
identifierade faktorerna och kraven viktas utifrån dess relevans och betydelse för utvecklingen. Det 
faktorer som viktades högst i denna analys var att innehållet skall vara relevant för användaren, att 
produkten skall bidra till lönsamheten för butikerna samt att tjänsten skall attrahera en bred 
målgrupp. 
 
Nästa steg analyserar nuläget för marknaden och hur väl konkurrenterna och befintliga aktörer 
uppfyller de identifierade önskemålen och kraven. Detta genererar en kurva avseende varje 
konkurrents situation på marknaden och vilken konkurrent som möter de definierade kraven bäst. 
Denna analys visar att Liberos startväska och Kronans babygåva är två starka konkurrenter som 
har ett bra läge på marknaden då de har fått högt betyg på många av punkterna.  
 
De definierade användarkraven transformeras till mätbara designkrav, så som specifikationer på 
utformning och tillverkning. Dessa specifikationer utvärderas och anges ifall målet är att nå 
specifikt värde eller om de skall maximeras eller minimeras. Genom att utvärdera förhållanden 
mellan användarkraven och de funktionella designkraven kan omedvetna behov och möjligheter 
utvecklas.  
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3.7 Taktila tester 
För att undersöka uttryck och perception av olika material har taktila tester genomförts. För att 
identifiera egenskaper som är viktiga för att uppnå det önskade uttrycket av förpackningen 
användes kvinnliga testpersoner som subjektivt fick utvärdera olika möjliga material. Ett 
ytterligare taktilt test genomfördes för att analysera friktionskoefficienten mellan fingerspetsen 
och de olika materialen som användes vid de taktila perceptionstesterna.  

3.7.1 Perceptionstester 

För att undersöka olika förpackningsmaterials uttryck genomfördes tester där 10 kvinnliga 
testpersoner fick känna (utan att se materialen) på fyra olika pappersstrukturer och fem olika typer 
av band. Därefter ombads de att utifrån attributen exklusivitet, attraktivitet, hållbarhet, struktur och 
kvalitet ranka de olika texturerna mellan 1-5. Där fem motsvarar positivt utifrån fördefinierade 
krav och önskemål på strukturerna och banden. 
 
Attributen viktades från 1-4 baserat på hur viktigt attributet anses vara för designen utifrån 
uppdragsgivarens och utförarnas önskemål och krav, se Tabell 4 nedan. 
 
 
Tabell 4. De intressanta attributen och dess viktning.  
 

Attribut Viktning 
Attraktivitet 4 
Exklusivitet 3 
Struktur 3 
Kvalitet 3 
Hållbarhet 2 

 
 

Pappersstrukturer 
De olika pappersstrukturerna som testpersonerna fick utvärdera var prover från befintliga 
förpackningar. Proverna hade olika ytstrukturer så som blank yta, matt yta, räfflad yta (wellpapp) 
och yta med varierad topografi och struktur, se Figur 28 nedan.  
 
 

    
Figur 28. Figuren visar de olika pappstrukturerna som undersöktes i perceptionstesterna. 

 
 

Utifrån hur testpersonerna rankade texturerna beräknades medelvärde och medianvärde för varje 
givet attribut. Dessa presenteras i diagrammen nedan. Eftersom det är subjektiva tester kan 
reproducerbarheten ifrågasättas och medelvärdet kan bli missvisande, därför har även 
medianvärdet undersökts. Detta värde är även användbart för att hitta utfall som skiljer sig då 
medelvärdet är lika för flera attribut.  
 
 
 
 

Blank Matt Wellpapp Struktur 
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Attribut 1. Attraktivitet. Detta är det attribut som anses viktigast i detta syfte och innebär hur 
tilltalande testpersonen tycker att texturen uppfattas, se Figur 29.  
 
 

 
Figur 29. Texturernas resultat med avseende på attraktivitet.   

 
 

Detta diagram visar att den matta texturen upplevs mest attraktiv och wellpapptexturen minst 
attraktiv. 
 
Attribut 2. Exklusivitet. Detta attribut beskriver hur exklusivt testpersonen uppfattar att texturen är. 
Detta attribut anses vara relativt viktigt utifrån uppdragsgivaren, se Figur 30.  
 
 

 
Figur 30. Texturernas resultat med avseende på exklusivitet. 

 
 
Diagrammet visar att den matta strukturen ansågs uppfattas mest exklusiv och wellpapptexturen 
som minst exklusiv. 
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Attribut 3. Släthet. Detta attribut beskriver hur ytans struktur uppfattas, det vill säga om 
provstrukturen uppfattas ha slät eller sträv yta. Vid identifieringen av detta attribut ansågs det av 
uppdragsgivaren att det var en fördel om strukturen uppfattades som slät, se Figur 31.  
 
    

 
Figur 31. Texturernas resultat med avseende på slätheten. 

 
 

Detta diagram visar att den matta strukturen ansågs mest slät och den blanka minst slät.  
 
Attribut 4. Kvalitet. Detta attribut beskriver hur helhetskänslan av strukturen känns. Det 
innefattar exklusivitet och hållbarhet och attraktivitet, se Figur 32.  
 
 

 
Figur 32. Texturernas resultat med avseenda på kvalité.  

 
 

Diagrammet visar att den matta strukturen upplevs ha god kvalitet och wellpappstrukturen mindre 
bra kvalitet, men alla strukturers medelvärde ligger över 2,5 och därför kan alla strukturer anses 
upplevas hållbara.  
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Attribut 5. Hållbarhet. Detta attribut beskriver hur hållbar ytstrukturen upplevs, se Figur 33. 
 
 

 
Figur 33. Texturernas resultat med avseende på hållbarhet. 

 
 

Diagrammet visar att alla strukturer anses likvärdiga med avseende på hållbarheten. Alla 
strukturer ligger mellan 3,5 och 4,5. 
 
Utifrån detta resultat är det matta provet den struktur som har fått högst värde baserat på dessa 
attribut. För att sammanställa resultatet och jämföra strukturerna har poängen multiplicerats med 
attributets viktningsnumrering. Detta ger en summerad totalpoäng för varje struktur som kan 
jämföras för att utvärdera vilken struktur som anses vara bäst för detta syfte. Detta redovisas i 
Tabell 5 nedan. 
 
 

Tabell 5. Resultat av taktilitetstesterna på de olika strukturerna. Där den matta strukturen fått högst poäng. 
 

Attribut Viktning Blank Matt Wellpapp Textur 
Attraktivitet 4 34 43 25 29 
Exklusivitet 3 31 44 21 31 
Struktur 3 10 38 35 25 
Kvalitet 3 35 44 30 29 
Hållbarhet 2 35 42 43 44 
 Totalt 434 634 444 459 

 
 

Denna matris visar att den matta strukturen har fått högst poäng och kan anses som den bäst 
lämpade strukturen för detta syfte. De övriga strukturerna har uppnått en summa som ligger på 
ungefärligt samma nivå. 
 
Bandstruktur 
De olika bandstrukturerna som testpersonerna fick känna på och utvärdera är olika typer av band 
som används som bärhandtag eller är möjliga att använda som bärhandtag för förpackningen. De 
olika banden är av olika material och strukturer, så som platt bomull, rund polyester, ribbad satin, 
ensidig satin och dubbelsidig satin. De olika strukturerna kan ses nedan i Figur 34. 
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Figur 34. De fem olika bandstrukturerna som användes under testet.    

 
 

Även i detta test fick dessa strukturer rankas utifrån samma attribut som tidigare; attraktivitet, 
exklusivitet, släthet, kvalitet och hållbarhet.  
 
 
Attribut 1. Attraktivitet. Detta är det attribut som anses viktigast i detta syfte och innebär hur 
tilltalande testpersonen tycker att bandstrukturen uppfattas, se Figur 35.  
 
 

 
Figur 35. Bandens upplevelse med avseende på attraktivitet.   

 
 
Detta diagram visar att det dubbelsidiga satinbandet har fått det högsta medelvärdet (4,4) men 
samma medianvärde (4)  som det ensidiga satinbandet och det ribbade satinbandet. Bomullsbandet 
och det runda polyesterbandet har ungefär samma värde (2,8-3). 
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Attribut 2. Exklusivitet. Detta attribut beskriver hur exklusivt testpersonen uppfattar att banden 
är. Detta attribut anses vara relativt viktigt utifrån uppdragsgivaren, se Figur 36. 
 
 

 
Figur 36. Bandens upplevelse med avseende på exklusivitet. 

 
 

Detta diagram visar att det dubbelsidiga satinbandet upplevs som mest exklusivt (4,7) och det 
platta bomullsbandet som minst exklusivt (2,4) .  
 
Attribut 3. Släthet. Detta attribut beskriver hur bandens struktur uppfattas, det vill säga om 
provstrukturen uppfattas ha slät eller sträv yta. Vid identifieringen av detta attribut ansågs det av 
uppdragsgivaren att det var en fördel om strukturen uppfattades som slät, se Figur 37. 
 
 

 
Figur 37. Bandens uppfattning med avseende på hur slätt det upplevdes. 

 
 

Detta diagram visar att det dubbelsidiga satinbandet upplevs vara mest slätt och det ribbade 
satinbandet samt bomullsbandet som ojämt.  
 
Attribut 4. Kvalitet. Detta attribut beskriver hur helhetskänslan av bandet känns. Det innefattar 
exklusivitet och hållbarhet och attraktivitet, se Figur 38. 
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Figur 38. Bandens uppfattning med avseende på kvalité. 

 
 

Detta diagram visar att det dubbelsidiga satinbandet upplevs vara av god kvalitet och 
bomullsbandet av sämre kvalitet. 
 
Attribut 5. Hållbarhet. Detta attribut beskriver hur hållbar banden upplevs, se Figur 39. 
 
 

 
Figur 39. Bandens uppfattning med avseende på hur hållbart det upplevdes. 

 
 

Diagrammet visar att dubbelsidig satin är det som testpersonerna upplevde som mest hållbart och 
det ensidiga satinbandet kändes minst hållbart.  
 
Det dubbelsidiga satinbandet är det band som har fått högst medelvärde för alla attribut. Nedan i 
Tabell 6 visas en summerande matris med den summerade totalpoängen för de olika banden.  
 
 
Tabell 6. Resultat av taktilitetstesterna på de olika banden. Där det dubbelsidiga satinbandet fått högst poäng. 
 

Attribut Viktning Platt bomull Rund 
polyester Ribbat satin Ensidig satin Dubbelsidig 

satin 
Attraktivitet 4 29 28 37 38 44 
Exklusivitet 3 24 26 36 36 47 
Struktur 3 25 33 20 40 49 
Kvalitet 3 21 30 35 30 48 
Hållbarhet 2 31 43 44 34 47 
 Totalt 388 465 509 538 702 
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Det dubbelsidiga satinbandet har i denna matris fått högst poäng (702) vilket kan tolkas som att det 
är detta band som uppfyller kraven på förpackningens uttryck bäst.  

3.7.2 Forceboard 

Vid undersökning av friktionskoefficienten användes samma materialprover som i 
perceptionstesterna. För att mäta friktionen på dessa strukturer användes en Forceboard, se Figur 
40. Denna mätutrustning mäter krafter i horisontell och vertikal riktning vid bestrykning av 
materialprovet med fingerspetsen. Utifrån mätdata beräknar mjukvaran friktionskoefficienten 
mellan fingerspetsen och materialprovet. Denna mätutrustning används för att mäta 
produktegenskaper i form av ytbeläggning och även statisk och dynamisk friktion samt adhesiva 
krafter.  
 
 

 
Figur 40. Forceboard, som användes under testerna.  

 
 

Materialprovet fästs på Forceboardens ovansida. Testpersonen skall därefter känna på 
testmaterialet genom att stryka långfingret över materialet i en rak linje från provets överkant till 
underkant, se Figur 41. Testpersonen gör om denna rörelse fem gånger och får på så sätt fem 
mätningar. Trycket bör vara konstant för att mätningarna skall bli korrekta. Mjukvaran beräknar 
kvoten mellan den horisontella friktionskraften, F med den vertikala normalkraften N, vilket ger 
friktionskoefficienten, µ. 
 
 

 
Figur 41. Illustration av hantering och användning av ForceBoard. 

 
 
Det uppmätta värdet på friktionskoefficienten för respektive materialprover visas i Tabell 7 nedan. 
Diagram över respektive mätningar återfinns i Bilaga 6 och 7.  
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Tabell 7. Materialprovernas uppmätta medelvärde av friktionskoefficienter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa värden har använts för att undersöka huruvida det går att identifiera någon koppling mellan 
friktion och perception av materialen. 
 
Av de genomförda perceptionstesterna kan det utläsas att det matta materialet upplevdes bäst med 
avseende på alla attribut förutom hur hållbart det upplevdes.  Det har friktionskoefficienten 1,35. 
Övriga strukturer har erhållit approximativt samma värde, medan dess friktionskoefficienter ligger 
inom ett relativt brett område. Den blanka materialstrukturen och strukturen med mycket textur 
har uppmätts ha likvärdig friktionskoefficient (2,05 respektive 2,04). Dessa har även erhållit 
samma värde gällande hur exklusivt strukturen.   
 
Enligt perceptionstesterna av bandstrukturerna fick det dubbelsidiga satinbandet högst poäng 
jämfört med de övriga bandstrukturerna, för alla attribut. Dess friktionskoefficient är 0,70 vilket är 
jämlikt med det enkelsidiga satinbandet (0,71) och bomullsbandet (0,71). Bomullsbandet har 
rankats med lägst poäng från testerna medan det enkelsidiga satinbandet har näst högst poäng och 
vars struktur liknar det dubbelsidiga bandet till stor del.  
 
Koppling mellan friktion och perception var svår att identifiera då de olika materialen hade 
liknande friktionskoefficienter. I perceptionstesterna ansågs den matta strukturen positiv och har 
friktionskoefficienten 1,35, detta värde kan användas för vidare val av material. Bandens 
friktionskoefficienter har inte används då skillnaden var marginell. 

3.8 Kravspecifikationer  
För att tydliggöra krav och önskemål från BP och användare har kravspecifikationer för de olika 
utvecklingsområdena definierats. Specificerat är givna preliminära kostnadsramar från BP, krav 
och önskemål gällande förpackningen, innehållet samt hanteringen av tjänsten. Specifikationerna 
grundar sig på given information samt tidigare genomförda intervjuer, kundundersökningar och 
konkurrentanalyser. 

3.8.1 Definierade kalkylramar 

De fördefinierade kostnaderna och tillhörande information som gavs vid start av projektet följer 
nedan. Idag ges det ut ca 35 000 boxar per år och även fast målet sattes högre beräknades 
kalkylramarna utifrån denna siffra. Transportkostnaden av boxarna från centrallagret i Anderstorp 
till butik står varje enskild butik för. BP utgår från att packning av boxarna sker på centrallagret i 
Anderstorp och därför krävs en extra anställd. En uppskattning om hur många boxar denna 
anställda kan packa per timme uppskattades till 70 stycken boxar. Kostnad för att anställa denna 
person uppgavs till ca 280 kr/h, vilket blir ett packpris på 4 kronor per box.   
 
Ett mål på tillverkningskostnaden per förpackning var 4 kronor. Även en lön för personal som 
arbetar med förpackningen togs upp och denna sattes till en kostnad för BP på 900 000 kronor/år.   
 

Struktur Friktionskoefficient 
(medelvärde) 

 Band Friktionskoefficient 
(medelvärde) 

Blank 2.05  Bomull 0.71 
Wellpapp 0.37  Dubbelsidig satin 0.70 
Textur 2.04  Enkelsidig satin 0.71 
Matt 1.35  Polyester 0.68 
   Ribbad satin 0.55 
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BP planerade att lägga ner en voucher med som exempel 500 kr rabatt i BPs butiker vilket ger ett 
högre värde på boxen och boxens slutvärde skulle kunna marknadsföras. Kostnaden för att ta fram 
denna voucher beräknades till 10 000 kr.  
 
En kostnad för att vara med i boxen skulle kunna vara till exempel 10 000 kr i månaden om 
företaget skriver kontrakt för ett år och 15 000 kr i månaden för ett halvårs kontrakt.  
 
Efter följande information definierades den första kalkylramen, se Tabell 8 nedan.  
 
 
Tabell 8. Grundläggande kalkylram.  

 
Antal lådor [st] 35 000 
Tillverkning styckpris [SEK] 4 
Packning kostnad/låda [SEK] 4 
  
Tillverkning kostnad [SEK] 140 000 
Packning kostnad [SEK] 140 000 
Voucher BP [SEK] 10 000 
Frakt från fabrik till Anderstorp [SEK] 10 000 
  
Materialkostnad/år [SEK] 300 000 
Löner [SEK] 900 000 
Total kostnad [SEK] 1 200 000  

 

Annonsörer 

Intäkter annonsörer [SEK] 1 200 000 
Annonsör kostnad/år [SEK] 120 000 
Antal annonsörer [st] 10 

 
Överskott [SEK] 0 

 

3.8.2 Förpackning 

Utifrån definierade krav och önskemål på förpackningens utformning från uppdragsgivaren 
sammanställdes de enligt följande. 
 
Krav från uppdragsgivare 

• Förpackningen ska ha ett attraktivt utseende för att skapa mervärde av innehållet 
• Förpackningen skall tillverkas i papp 
• Förpackningen ska klara av en vikt på 1,5 kg 
• Förpackningen ska kunna återanvändas i annat syfte efter att kunden mottagit produkten 
• Designen på förpackningen skall associeras med design av handväskor för kvinnor 

3.8.3 Innehåll 

Utifrån definierade krav och önskemål från uppdragsgivare och användare arbetades specifika krav 
på paketets innehåll fram. Kraven från användaren identifierades utifrån en användarundersökning 
och konkurrentanalysen.  
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Krav från uppdragsgivare 
• Innehållet skall anpassas så att det binder kunder till företaget 
• Innehållet skall vara uppdaterat med attraktiva erbjudanden/produkter 
• Innehållet skall till största del innehålla erbjudanden och produkter från BPs leverantörer 

som går att utnyttja i BPs butiker 
• Typ av innehåll skall arbetas fram tillsammans med leverantören och BP 

 
Önskemål från uppdragsgivare 

• En del av innehållet skall bestå av de senaste produkterna på marknaden för att introducera 
användaren för nya varumärken 

• BPs produktkatalog skall finnas i 
• Värdet på innehållet skall tydligt marknadsföras mot kunden 
• Antalet annonsörer skall vara lika många eller fler än i den befintliga boxen  

 
Krav från användare 

• Innehållet skall bestå av en blandning av erbjudanden och fysiska produkter 
• De fysiska produkterna skall vara av både provstorlek och fullstorlek 
• Innehållet skall bestå av produkter riktade till både barnet och föräldrarna 
• Innehållet skall vara könsneutralt 
• Dokument med tips för nyblivna föräldrar 

3.8.4 Tjänst 

Hur tjänsten, det vill säga hur paketet distribueras och levereras utformas utifrån krav från 
uppdragsgivaren, butiksägarna och användarna. Dessa krav har arbetats fram utifrån diskussion 
med uppdragsgivaren, intervjuer med butiksägarna samt användarundersökningar. 
 
Krav från uppdragsgivare 

• Tjänsten skall bidra till att öka lönsamheten och skapa mervärde för BPs butiker 
• Tjänsten skall upplevas som en positiv och lönsam process av personal i butik 

 
Önskemål från uppdragsgivare 

• Möjlighet att beställa valfritt antal förpackningar från centrallagret 
 
Krav från användare 

• Produkten skall erbjudas gratis 
 
Önskemål från kunden 

• Inget krav på att binda upp sig eller binda sig till något för att få hämta ut boxen 
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4. Utveckling av koncept 
Baserat på resultat från den inledande fasen har koncept på de olika utvecklingsområdena arbetats 
fram och presenteras i detta kapitel.  De slutgiltiga koncepten och idéer gällande förpackning, 
innehåll, tjänst och hantering av paketet presenterades för BP och diskuterades tillsammans med 
uppdragsgivaren för att vidareutveckla resultatet till en slutprodukt.  
 

4.1 Konceptgenerering förpackning 
Utvecklingen av designen på förpackningen utgick från uppdragsgivarens önskemål på att 
förpackningen skall inge ett attraktivt intryck och differentierad från liknande boxar och gärna gå 
att återanvända till annan användning efter detta användningsområde. De önskar också att 
förpackningen skall vara inom premiumsegmentet och vara influerad av designen på kvinnors 
handväskor.  
 
För att attrahera en bred målgrupp bör designen vara relativt okomplex, stilren och 
säsongsoberoende. Undersökningar gjorda av företaget MetsäBoard, visar att förpackningar med 
innovativ och utstickande design attraherar användaren och skapar intresse, samt att om en 
förpackning anses komplex vid öppning och stängning tappar den i attraktivitet (MetsäBoard, 
2009).  
 
Förpackningen måste utformas på sådant vis att bigning, vikning och limning är möjlig i 
tillverkning. 
 
I första steget av konceptgenereringen studerades befintliga förpackningar och papperskassar för 
att få inspiration om konstruktion och material. Baserat på den undersökningen konstaterades att 
ett attribut som gör att något känns levande och därför även attraktivt är att kombinera olika 
texturer. För att implementera detta beslutades att förpackningen skall inneha element av olika 
material. I detta fall undersöktes vilket material handtagen skall vara i. De material som 
utvärderades och undersöktes var de band som tidigare använts för de taktila testerna, det vill säga 
bomullsband, polyesterband och satinband i både runda och platta utföranden, se Figur 34. 
 
Olika förpackningskonstruktioner samt befintliga papperskassar på marknaden har undersökts för 
att identifiera och definiera en utformning och dimensioner för detta specifika ändamål. I Figur 42 
återfinns ett urval av de förpackningslösningar som ansågs intressanta för detta ändamål.   I Bilaga 
8 finns en inspiration board med olika förpackningar som har gett inspiration. Vid studiebesök på 
förpackningsföretaget Avisera diskuterades tidiga idéer och koncept för att få feedback på 
konstruktion samt inspiration från deras showroom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 

        

  

Figur 42. Studerade förpackningar som används som inspiration. 

4.2 Förslutningslösningar 
För att stänga förpackningen studerades olika möjliga förslutningslösningar. Förpackningens form 
och utformning är beroende av förslutningsfunktionen och har varit en central aspekt för designen 
av förpackningen. I kapitlet presenteras de främsta potentiella förslutningslösningarna för denna 
produkt.  

4.2.1 Flikförslutning 

En vanlig lösning för förslutning av förpackningar är att låsa konstruktionen genom att vika in 
flikar, se Figur 43. Detta är en relativt enkel funktion som inte kräver något ytterligare material, 
verktyg eller hantering vid tillverkningen av förpackningen.  Detta gör konstruktionen till en 
ekonomiskt fördelaktig lösning för att skapa en kostnadseffektiv förpackning.  
 
 

 
Figur 43. Illustration av förpackning med flikförslutning. 
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4.2.2 Magnetförslutning 

Detta är en elegant förslutningslösning som skapar ett exklusivt intryck av förpackningen då 
magneten ofta är dolt infälld. Förpackningen får ett enkelt och stilrent uttryck då det inte finns 
något synligt förslutningsmoment, se Figur 44. Lösningen innebär ett extra moment vid tillverkning 
samt en magnet med önskad magnetstyrka anpassad för specifikt användningssyfte. För detta syfte 
är det viktigt att förslutningen är pålitlig och att förpackningen inte öppnas av misstag, vilket ställer 
höga krav på magneten och dess inbyggnadslösning. Magnetförslutning är därför en relativt 
kostsam lösning. 

 
Figur 44. Illustration av förpackning med magnetförslutning. 

4.2.3 Bandförslutning 

Denna typ av förslutning kan fungera på olika sätt. Antingen är bandet integrerat i förpackningens 
konstruktion och fast monterat vid tillverkningsprocessen av förpackningen, alternativt att bandet 
tillförs manuellt efter tillverkning. På så sätt kan bandets funktion varieras för olika typer av 
designer på förslutningslösningar. Med band går det även att försluta förpackningen i önskad grad 
då bandet knyts ihop. Denna förslutning kan anses som hållbar då det är relativt liten risk att 
bandet går upp. Konstruktionen kompliceras då banden skall integreras i tillverkningsprocessen då 
det kräver mer avancerade verktyg, vilket även ökar kostnaden för förpackningen. Genom att 
använda ett band kan det visuella värdet på förpackningen höjas då det skapar en dekorativ och 
attraktiv detalj genom att till exempel knyta bandet till en rosett, se Figur 45. 
 

     
Figur 45. Illustration av förpackning med bandförslutning.  

4.2.4 Kardborreförslutning 

För denna lösning fästes kardborrematerial, genom att limma fast det på förpackningen. Detta sker 
manuellt efter tillverkning och kräver balans mellan limmets styrka och karborrebandets styrka för 
att undvika ofrivillig lossning av kardborren vid öppning av förpackningen. Det krävs även en 
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balans mellan kardborrebandets styrka och kartongens styrka för att undvika att kartongen böjs 
vid öppning. Kardborreband är en förbrukningsvara som slits vid öppning och stängning, vilket 
påverkar livslängden på förpackningens förslutningsfunktion.  

4.2.5 Knappförslutning 

En ytterligare förslutningslösning är att använda knapp. Med en knapp kan förslutningen ske på 
flera olika sätt. Antingen med två knappar eller med en knapp tillsammans med ett band, se Figur 
46 för ett exempel.  Knappen bör i detta fall monteras i samband med tillverkningen för att få ett 
hållbart resultat. Hur pålitlig förslutningen är beror på hur funktionen utformas.  
 

 
Figur 46. Förpackning med knappförslutning. 

4.3 Prototypframtagning 
Ett antal koncept på olika förpackningslösningar gällande utformning utvecklades. I detta skede 
undersöktes konceptens funktion och utseende som vidare realiserades i enkla prototyper, se Figur 
47. Prototyperna utvärderades och fördelar och nackdelar med dess funktioner och utformning 
definierades och ställdes mot varandra för att utveckla vidare koncept baserade på prototypernas 
fördelar, se Bilaga 9. Vid framställning av både simulerade och fysiska prototyper har riktlinjer från 
boken Advanced packaging använts (Roojen, P & Hronek J., 2010).  
 
 

 
Figur 47. Bilder på de olika konceptmodellerna.  
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Konceptet som valdes att utvecklas vidare utifrån detta steg illustreras i Figur 48 nedan och visar 
principen av förpackningens vikfunktion i öppet till stängt tillstånd både från långsidan och 
kortsidan.  
 
 

 
Figur 48. Illustration över form och vikfunktion av konceptet i ett tidigt skede. 

 
 

Utifrån denna konceptlösning arbetades en potentiell ritning fram i syfte att undersöka 
förpackningens möjligheter för utskärning, bigning, vikning och limning. Vid intervju och samråd 
med Jan Möller på förpackningsföretaget Ekmans konstaterades krav som måste uppfyllas för att 
utformningen skall vara möjlig att tillverka.  
 
Kraven som ställs på förpackningens utformning är att: 
 

• Utformningen skall ske på så sätt att förpackningen kan levereras platt efter tillverkning 
• Utformningen skall vara materialeffektiv för att minska materialsvinnet vid stansning 
• Stansmaskinen skapar begränsningar gällande dimensioner på förpackningen då maskinens 

tillåtna maxbredd är 110 cm 
• Att skapa en kostnadseffektiv förpackning innebär att hålla nere antal steg i stans-, och 

bigningsprocessen. En förpackning med få bigningar och få limkanter kräver färre steg i 
tillverkningen 

 
För att uppfylla dessa krav justerades ritningen och utformningen för att möjliggöra tillverkning. 
Efter vidare utveckling tillverkades det slutliga konceptet i tre olika modeller med olika 
vikfunktioner, se Figur 49, 50 och 51. Provförpackningarna har gemensam design gällande 
dimensioner och också approximativt motsvarande volym. Provmodellerna tillverkades i både 
270g-340g kartong och wellpapp för att visualisera skillnaden på materialen. Provförpackningarna 
är tillverkade av företagen Ekmans samt Antpac. 
 
I den första modellen, se Figur 49, är kortsidorna indelade i tre sektioner med två extra bigningar 
vardera. Denna design ger förpackningen ett enkelt och stilrent uttryck med skarpa och raka linjer 
och ytor. På grund av vikningsfunktionen och den inåtgående designen på kortsidorna blir 
volymförlusten i stängt tillstånd 0,4 dm3 på varje sida, se Bilaga 10.  
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Figur 49. Provförpackning och ritning av modell 1 av det slutgiltiga konceptet. Defärgade streckade linjerna 

anger bigningsriktning. 
 
 
I modell 2 är förpackningens kortsida indelad i tre sektioner, med tre extra bigningssteg, se Figur 
50. Denna vikning liknar vikningen som används för sedvanliga papperspåsar, vilket gör att 
förpackningen liknas mer vid en papperskasse än en förpackning.  Volymförlusten för denna 
förpackning är 0,7 dm3 på varje sida. 
 
 

    
Figur 50. Provförpackning av modell 2 av det slutgiltiga konceptet. De färgade streckade linjerna anger 

bigningsriktning.  
 
 
I modell 3 är kortsidorna indelad i fem sektioner där bigningen sker i fyra steg, se Figur 51. Denna 
design ger en mer komplex vikningsfunktion samt dyrare stansverktyg. Förpackningens design 
uttrycker mer förpackning än papperspåse, då den i stängt tillstånd består av fem släta ytor utan 
synliga bigningar. Denna utformning skapar ingen outnyttjad volym i stängt tillstånd. 
 
 

   
Figur 51. Provförpackning och ritning av modell 3 av det slutgiltiga konceptet. 
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4.4 Material 
Provförpackningarna tillverkades i kartong och wellpapp för att åskådliggöra skillnaderna vid 
bigningarna och vikningarna av de utvecklade utformningarna. Kartongförpackningarna 
tillverkades i 240g, 270g samt 340 g och wellpappförpackningarna i vit E-well. Förpackningen som 
är tillverkad i wellpapp är styvare och upplevs som en traditionell lådförpackning, medan 
förpackningen i kartong känns mer levande då den tillåter mer rörelse i materialet. 
Wellpappmaterialet ger förpackningen en svagt vågig yta och struktur och ger distinkta synliga 
kanter då materialets genomskärning syns, se Figur 52. 
 

 
Figur 52. Bilden visar provförpackningar sett från sidan. Den översta bilden visar en provförpackning tillverkad 

i vit E-well och den understa bilden är en förpackning tillverkad i kartong. 
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4.5 Handtag 
För att tillföra ett dekorativt element till förpackningen ansågs det att förpackningens handtag skall 
inspireras av utformningen av handväskor och bestå av ett material som upplevs attraktivt och 
exklusivt. Aspekter som undersöktes var placering, antal och material till handtagen. I Figur 53 
nedan illustreras möjliga placeringar av handtagen.  
 
 

 
Figur 53. Illustration av möjliga placeringar av handtagen. 

 
 

Potentiella material och bandstrukturer som har utvärderats är platt bomullsband, platt satinband 
samt runt polyester och bomullsband. 

4.5.1 Handtagslåsningar 

För att fästa handtag i förpackningar används ofta handtagsankare, kallat för barbs eller t-ends. Med 
denna detalj träs handtaget igenom ett hål och låses fast på insidan av förpackningen.  Det är en 
enkel och smidig konstruktion och tillverkas i metall eller av plast, se Figur 54 nedan. Dessa 
låsdetaljer går att använde på både runda band och även platta bredare band.  
 
  

  
 

Figur 54. Handtagsankare fäst på runt band samt brett platt band i metall och plast.  
 
 
Vissa förpackningsdesigners föredrar att knyta en knut i ändarna som på så sätt bildar ett stopp. 
Enligt Marita Lycke på brandingföretaget Embacollage A/S anser att en knut ger en exklusivare och 
mer genomarbetad design.  

4.6 Tryck 
Ett antal koncept på olika tryck gällande förpackningen utvecklades. I detta skede undersöktes 
förpackningens olika utseende beroende på mönster och färg. Vidare realiserades detta i enkla 
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prototyper. Ett urval av dessa visas nedan i Figur 55-58. Mönstret och färgerna började med svart-
beigea förpackningar för att sedan addera färg, se Figur 55.  
 
 

 
Figur 55. De första prototyperna av trycket.  

 
 

De första prototyperna på tryck utvärderades och jämfördes. Detta ledde till insikten av vad det var 
som gjorde att mönstret passade förpackningen. Slutsatsen från de första prototyperna med tryck 
var att en kantlinje på förpackningens lock definierade den snyggt och en färgändring av 
förpackningens botten höjde helhetsbilden av förpackningen. Dessa idéer kombinerades och sattes 
ihop till nya tryck, i detta skede testades även pastellfärger, då idéerna fanns om att förändra 
förpackningens tryck till varje årstid, se Figur 56.   
  
 

 
Figur 56.  Andra ordningen prototyper av tryck med kombinerade mönster och pastellfärg.  

 
 
Idén på att göra förpackningen svart-beige fanns fortfarande kvar, eftersom det känns stilrent och 
klassiskt. Det är en färgkombination som alltid fungerar och som andas exklusivitet. Det 
disskuterades även om att ge förpackningen struktur genom att lägga till detaljer i metallicfärg eller 
partiell uv-lack. Nästa grupp av tryck ritades med hänsyn till dessa tankar, de alla var svart-beigea 
och linjerna adderades i mönstret, dessa var tänkta att lackas. Det fanns också tankar om att en linje 
eller alternativt loggan skulle vara i silvermetallic, se Figur 57 för dessa prototyper.  

 
 

 
Figur 57. Fortsatt utveckling av trycket resulterade i svart-beigea förpackningar med linjer.  
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Alla prototyper utvärderades och visades upp för möjliga kunder. Vilket resulterade i ett mönster 
som sedan utvärderades i olika färgkombinationer, se Figur 58.  
 
  

 
Figur 58. De sista prototyperna av trycket, där enbart olika färgkombinationer jämfördes på samma mönster.  

 
 
En alternativ placering på namnloggan skulle vara att även trycka den på insidan av förpackningen. 
På så sätt skulle namnet bli exponerat mer aktivt varje gång förpackningen öppnas.   

4.7 Förpackningsleverantörer 
Potentiella leverantörer av förpackningar undersöktes och kontakt med företagen inleddes för att 
få prisuppgifter om vad olika funktioner, material och utföranden kostar.  Dessa företag har gett råd 
för bland annat konstruktion och tillverkning.  
 
Aspekter som har utvärderats vid undersökning av möjlig tillverkare är tillverkningskostnad, 
ordertid, produktkvalité och bra support. Något som också har beaktats är företagets förmåga att 
följa upp offert och möjlighet att ändra i design efter order. De leverantörer som ansågs mest 
lämpade var Avisera, Trioplast och Antpac. Om företaget är certifierade inom ledarskap eller miljö 
är även utvärderat. 

4.8 Innehåll 
Definierat i den analyserade SWOT-analysen är att det befintliga innehållet är en huvudsakligen 
svaghet för paketet idag. Enligt resultatet för både kundundersökningen och intervjuer med 
butiksägare så är innehållet ofta dåligt uppdaterat, vilket innebär bland annat ogiltiga 
rabattkuponger och tidningar. Många anger även i kundundersökningen att det är för mycket 
reklam och irrelevanta produkter i paketet idag. För att förbättra innehållet har olika metoder för 
att säkra kvaliteten på innehållet undersökts och utvärderats. Dessa metoder handlar mer om 
hanteringen av innehållet och tjänsten vilket presenteras mer i följande kapitel. 
 
För att genom detta paket skapa mervärde för BP och dess varumärke bör paketets innehåll bestå 
av produkter och externa varumärken som finns i BPs utbud. Genom att ha produkter från 
varumärken som BP säljer i butiken, i paketet så introduceras användarna för varumärket i ett 
tidigt skede vilket skapar kundrelationer och lojala kunder som kommer tillbaka till butiken.    
 
För att skapa ännu starkare kundrelationer har förbrukningsprodukter som kräver merköp 
undersökts för att ha med i paketet. Detta kan till exempel vara en blöjhink som fordrar speciella 
påsar som finns att köpa på BP. Detta bidrar till att om kunden använder den medföljande 
blöjhinken kommer den kontinuerligt att behöva köpa tillbehör till den, vilket kan göras i BPs 
butiker.  
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4.9 Tjänsten 
Som tjänsten är idag beställs Babybox gratis på en extern hemsida. Vid beställning fås en 
beställningskod som används för att hämta ut paketet i någon av BPs butiker. Enligt 
kundundersökningen fungerar beställningsprocessen smidigt som den är idag. Av de som svarat 
anger 88% av de som ha hämtat ut Babyboxen att det fungerar smidigt eller mycket smidigt.  
 
Eftersom beställningsprocessen fungerar bra har fokus för utveckling av detta område varit på hur 
det är möjligt att redan i beställningsprocessen skapa goda associationer och relationer mellan 
användaren och BP. Detta skapas automatiskt då beställning sker via BPs hemsida, 
www.babyproffsen.se där beställningssidan tydligt finns länkad. Att skapa en webbadress 
innehållandes namnet på paketet och Babyproffsen tillsammans gör att användaren skapar 
associationer mellan produkten och kedjan vilket är viktigt då det finns många konkurrerande 
produkter som enligt kundundersökningen ofta blandas ihop.   

4.9.1. Produktprenumerationer 

En alternativ form av tjänsten skulle kunna vara att utforma den som en prenumeration där paket 
med produkter skickas hem, alternativt hämtas ut av prenumeranten varje eller varannan månad. 
På detta sätt skulle paketet kunna innehålla tester av de senaste produkterna på marknaden för att 
utvärderas av prenumeranten. Produktprenumerationen skulle innebära mer administrativt arbete 
och merkostnader, vilket skulle innebära att prenumeranten mot betalning skulle erhålla paketen. 

4.9.2 Externa tillval 

I samband med beställning av paketet informera beställarna om andra tjänster och tillval som BP 
erbjuder/kan erbjuda. Genom att arbeta fram andra tjänster som skulle täcka nyblivna föräldrars 
behov och presentera dem i samband med beställning kan också få in kunden i butik och knyta dem 
till företaget. 

4.9.3 Varumärkessamarbeten 

Genom att skapa större samarbeten med andra varumärken, till exempel blöjmärket Libero kan 
kundrelationer skapas och kännedomen om detta paket stärkas. Eftersom Libero ger ut ett eget 
startpaket som når ut till en större del av alla blivande föräldrar, skulle ett samarbete med dem 
kunna gynna BP. Genom att i Liberos paket bidra med erbjudanden och information om BPs 
startpaket skulle göra att personer som får Liberos paket även introduceras till BP.  

4.9.4 Gränssnitt 

Utvecklingen av gränssnittet för beställningssidan har påverkats av vem användaren är, vilket 
budskap som vill förmedlas samt vilka associationer som vill skapas vid användandet. Även 
designaspekter angående utformning av skärmgränssnitt har behandlats, så som färger, inramning 
och synergonomi. För att användarna skall koppla produkten till BP bör samma känsla och budskap 
förmedlas på beställningssidan, som på BPs webbplats och på så sätt skapa associationer till 
varumärket. 

4.10 Logistikalternativ 
Transport av förpackningen sker från centrallagret i Anderstorp ut till BPs butiker. För att 
butiksägarna ska få en positiv första syn på det nya babypaketet bör detta ske så smidigt som 
möjligt och det är viktigt att förpackningarna inte skadas vid transport. Därför har olika alternativ 
för lastning av förpackningen till transport undersökts. Dessa alternativ är att montera och packa 
förpackningen på centrallagret i Anderstorp och leverera färdiga förpackningar till butikerna 
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alternativt att centrallagret skickar ut förpackningarna omonterade tillsammans med innehållet för 
packning i respektive butik. 
 
Förpackningarna levereras till centrallagret som ett platt ämne från förpackningsföretaget. 
Dimensionerna på förpackningen vid leverans är 495 x 425 mm, se Figur 56. Förpackningarna 
levereras i kartonger innehållandes 100-120 förpackningar per kartong. Förpackningens storlek 
när den är monterad är 360 x 135 x 261,5 mm.  

 
Figur 59. Förpackningens mått vid leverans från förpackningstillverkaren.  

4.10.1 Lagersaldo 

För att eliminera risken att butikerna inte har några färdiga paket att ge ut till beställaren bör ett 
lagersystem införas. Med detta system får centrallagret indikation på när saldot börjar bli lågt och 
därmed dags att leverera fler förpackningar till respektive butik. Genom detta system kan 
beställaren också få realtidsinformation om förpackningen finns tillgänglig i önskad butik redan vid 
beställning.  

4.10.2 Montering och packning på centrallagret 

Då montering och packning sker på centrallagret kan förpackningarna packas kontinuerligt och 
förvaras färdigpackade redo för leverans till butik. Butikerna erhåller då färdigpackade 
förpackningar redo att ge ut till beställaren.  
 
Hur de monterade förpackningarna lastas på pall kan ske på tre olika sätt.  
 

• Förpackningen placeras stående, varierat med botten upp och botten ned 
• Förpackningen placeras liggande 
• Förpackningen placeras med kortsidan nedåt 
 

Se Figur 60, för illustrering av de olika alternativen.  
 

                                   
 

 
Figur 60. De olika alternativen av lastning av färdigpackade babypaket.  

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
(Vy ovanifrån) 
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Beräkningar över hur många förpackningar kan lastas på en pall gjordes på de olika 
packningsalternativen, se Bilaga 10. Det undersöktes även hur förpackningen står säkrast, detta 
ledde till att alternativ 2 blev det bästa alternativet. Om förpackningen ligger ner utsätts inte 
spetsen för påfrestningar, det blir lättast att lasta och det får plats flest förpackningar per pall. 
 
Då packning sker på centrallagret i Anderstorp krävs skyddsemballage vid transport för att undvika 
fraktskador. För detta syfte har två olika emballage, pallanpassad kartong eller wellcontainer, 
undersökts och presenteras nedan. Dessa alternativ har tagits fram efter diskussion med personal 
på emballageföretaget Rajapack.  
 
Packning i kartong - CAD48NO 
Detta emballage är tillverkat i tåligt tvåskiktswell som skyddar förpackningarna från stötar. 
Kartongen har innermåtten 1180x780x800 mm, vilket tillåter 96 förpackningar per kartong 
förutsatt att förpackningarna packas enligt alternativ två ovan. Kartongen är pallanpassad för EU-
pall och vid lastning kan två kartonger lastas på pallen. Se Figur 61 för illustration över lastningen. 
Kartongen kostar 111 kr per enhet, vilket innebär att priset per förpackning för detta 
lastningsalternativ blir 1,15kr. Denna kostnad inklusive fraktkostnader betalas av respektive butik. 
 
 

 
Figur 61. Lastning av packade förpackningar i pallanpassad kartong. 

 
 
Packning i wellcontainer - ESP1100NN 
Denna wellcontainer är tillverkad i tvåskiktswell och är måttanpassad för helpall.  Innermåtten är 
1185x785x1010 mm, vilket tillåter 112 förpackningar per container och pall, lastade enligt tidigare 
presenterat alternativ. Kostnaden för container inklusive lock är 140,50 kr per container vilket 
innebär en kostnad på 1,25 kr per förpackning. Se Figur 62 för illustrering över packning i 
wellcontainer.  
 
 



54 
 

 
Figur 62. Packning av förpackning i wellcontainer från Rajapack. 

 
 
Fördelen med att använda de mindre kartongerna som fraktemballage är att butikerna kan välja att 
beställa en eller två kartonger, det vill säga 96 eller 192 förpackningar. Detta kan vara fördelaktigt 
för de butiker som ger ut färre antal paket per tidsperiod.  

4.10.3 Montering och packning i butik 

Vid packning i butik skickas förpackningarna ut omonterade kartongvis tillsammans med handtag, 
band och innehållet. Detta alternativ innebär mer arbete för butiksägarna och mindre arbete på 
centrallagret. Det arbete som krävs på centrallagret är att personal förbereder transport av alla 
komponenter och att säkerställa att rätt mängd av alla komponenter skickas med. Arbete som krävs 
i butik är personal som kan montera och packa paketen. Detta arbete anses inte kräva ytterligare 
personal då arbetstiden är relativt liten och kan kombineras i arbetsrollen för befintlig personal. 
 
Om packningen sker i butik blir det ingen extra kostnad för emballage utan förpackningarna kan 
beställas om lådor med 100-120 st i varje förpackning, samma emballage som de levereras ifrån 
fabrik används för transport till butik. Fördelar och nackdelar för de olika packningsalternativen 
definieras i Tabell 9 nedan.  

 
 
Tabell 9. Jämförelse av för-/nackdelar för packning i butik eller centrallagret i Anderstorp. 

 

 
 
 
 
 

4.11 Input från Babyproffsen 
Resultat av genomfört arbete presenterades för BP för att diskutera vidare utveckling. Prototyper 
på förpackningen visades upp för att illustrera de olika funktionerna och för att få feedback. 
Utformningen på slutkonceptet av förpackningens dimensioner justerades för att öka volymen för 
att passa önskat innehåll. I detta skede diskuterades namnförslag och de första tryckförslagen. 
Dessa förslag beslutades att arbeta vidare med för att uppnå en tydligare känsla av exklusivitet och 

 Butik Anderstorp 
 Färre fraktskador Central kontroll 

Fördel Butikerna får kontroll över innehåll Färdig produkt levereras till butik 
 Beställning kartongvis, med varuleverans  
   
   
 Mer arbete i butik Extra kostnad 

Nackdel Mer arbete för befintlig personal  Risk för skador vid transport 
 i Anderstorp Extra anställd för packning 
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för att få en premiumkänsla. Babyproffsen uttryckte att de gärna ser inslag av metallicfärger och 
mer struktur på förpackningen.   
 
Materialvalet för förpackningen beslutades gemensamt att vara i kartong då detta ansågs vara ett 
material med passande egenskaper och bästa möjlighet att skapa ett exklusivt uttryck och 
tilltalande design. Perceptionstesterna ligger som ytterligare grund för besluten av de olika 
förpackningsmaterialen. 
 
Gällande hantering och logistik av förpackning definierades för- och nackdelar för packning på 
centrallagret och packning i butik. BP ansåg efter övervägning att packning i butik är att föredra och 
skall eftersträvas att anpassa produkten för denna hantering.  
 
Efter diskussion beslutades att en testserie på 60 förpackningar skulle tillverkas för att presentera 
för hela företaget och dess personal på en vårkonkonferens. 

4.12 Test av provförpackning 
För att undersöka hur förpackningen klarar av yttre påfrestningar har förenklade 
förpackningstester genomförts. Dessa tester har genomförts för att på en grundläggande nivå 
undersöka hur förpackningen påverkas vid användning. Testerna som har genomförts är ett 
spricktest och ett falltest.  

4.12.1 Spricktest 

Genom att simulera användning av förpackningen har förpackningen öppnats och stängts 100 
gånger för att undersöka vilka faktorer som påverkas vid användning. Genomfört test visar att viss 
sprickbildning uppstår i vikningskanten av förpackningens lock, se Figur 63. Dessa sprickor 
uppstår endast i trycket och påverkar inte materialet. 
 
 

 
Figur 63. Den vänstra bilden visar lockets vikningskant innan testet och den högra bilden hur samma kant såg 

ut efter genomfört test. 
 
 
Förpackningen förväntas i första hand användas för förvaring av exempelvis minnen från barnets 
första tid. Förpackningen kommer därför inte öppnas och stängas frekvent vilket innebär att 100 
öppningscykler troligtvis motsvarar mer än vad förpackningen kommer utstå under dess livslängd. 
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4.12.2 Falltest 

Hur förpackningen påverkas av fall från högre höjd undersöktes för att simulera vilka skador som 
kan uppstå vid ovarsam hantering av förpackningen.  
 
Förpackningen fylldes med innehållet från tidigare Babybox, som i detta fall motsvarar innehållet 
för BabySetGo och därmed den teoretiska vikten på 1.5 kg.  Genom att släppas från 1.5 meters höjd 
föll förpackningen fritt mot underlag, motsvarande butiksgolv eller liknande. För att simulera 
kantskador släpptes förpackningen i en vinkel  mellan golvytan och bottenkanten på förpackningen. 
 
Fallet påverkade inte bottenkonstruktionen eller limfogarna på förpackningen och förpackningen 
var fortfarande intakt och funktionell efter testet. Synliga skador som uppstod var på hörnet som 
träffade golvytan först, se Figur 64. Hörnet har blivit intryckt och sprickbildning i materialet har 
initierats. 
 
 

 
Figur 64. Bilden visar kantskadan som uppstod av det utförda falltestet. 

 
Faktorer som skulle kunna orsaka liknande skador kan vara hantering och transport av 
förpackningarna. En möjlighet för att eliminera risken att transportskador uppstår är att 
förpackningarna levereras platta och omonterade. 

4.13 Presentation av testserie 
Den första fasen avslutades med presentation av förpackningen för Babyproffsens personal, 
butiksägare och styrelse för att få feedback om resultatet för vidare utveckling. Förpackningen 
presenterades under BPs vårkonferens i mars, se Figur 65.  
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Figur 65. Prototyperna visades upp för Babyproffsens personal och butiksägare. 

 
 
Förpackningen visades upp och alla deltagande fick komma med åsikter. Övervägande var det 
positiva reaktioner och i stort sett alla ansåg att förpackningen var mycket attraktivare än tidigare 
förpackning. 
 
Andra synpunkter som erhölls under dagen var att bland annat en osäkerhet på hur förpackningen 
kan staplas och transporters eftersom den är triangulär. Det faktum att förpackningen inte är 
kvadratisk är inget hinder för stapling och transport, utan medför olika möjliga alternativa metoder 
för stapling. Vid undersökning av lastning visar att denna förpackning är mer volymseffektiv vid 
både transport och lagerhållning. 
 
Handtagen till provförpackningarna fästes i detta fall med en handknuten knut, detta ansåg många 
vara tidskrävande och ineffektivt om packningen sker i butik. Även att förpackningen stängdes med 
en rosett ansågs som en komplex och tidskrävande lösning. Rosetten på prototypen hade en längd 
på 26 cm och var svår att knyta en rosett av. Några uttryckte att förpackningens förslutning borde 
ske på ett mindre komplext sätt. Rosettens förslutningsfunktion är utformad för att bidra till 
förpackningens känsla och uttryck. Rosettens syfte förutom att fungera som låsfunktion är att ge 
förpackningen ett ”gulligt” uttryck och skapa associationer till småbarn. Uttrycket på förpackningen 
ändras om låsfunktionen modifieras för att kompromissa för att montering för personal ska bli 
enklare. Förpackningen är utvecklad med användaren i fokus och att ändra denna funktion 
eliminerar en faktor som är viktig för att skapa rätt känsla i förpackningen. Några uttryckte 
synpunkter på att BPs logga borde vara med eller att åtminstone BPs namn skulle vara i större 
storlek. 
 
BP har i ett förändringsarbete arbetat med att eliminera spretigheten i företaget och jobbar aktivt 
med att skapa ett kontinuerligt uttryck och profil i alla butiker och i varumärket och skapa en 
samhörighet mellan butiker och hemsidan. BP har idag egna produkter under andra 
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varumärkesnamn vilket leder till att konsumenterna är omedvetna om att produkterna tillhör BPs 
varumärke. En åsikt om detta startpaket var att det var viktigt att produkten inte bidrar till 
spretigheten genom att bli ett eget varumärke. Det ansågs viktigt att vara tydlig med att paketet 
tillhör varumärket Babyproffsen och detta bör uttryckas i designen på förpackningen samt vid 
beställning.   
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5. Slutgiltig produkt 
BabySetGo är ett nytt gratis babypaket utvecklat för Babyproffsen AB och är i första hand riktat till 
den gravida mamman och det väntade barnet. Paketet skall ges ut av BP tillsammans med dess 
leverantörer för att introducera kunden till BPs utbud av varumärken och produkter. Innehållet 
som skall erbjudas i BabySetGo består av noga utvalda fysiska produkter och erbjudanden som är 
relevanta och användbara i samband med graviditeten och närmaste tiden efter att barnet har föds. 
 
Detta paket är utvecklat för att attrahera och nå ut till gravida mödrar inom hela Sverige. Paketet är 
utvecklat baserat på en studie tillsammans med föräldrar som har intervjuats om deras önskemål 
och synpunkter om produkter för graviditeten och tiden efter förlossning. Målet med detta paket är 
att skapa ett behov av detta paket och innehåll hos varje gravid mamma och på så sätt utveckla 
goda associationer och relationer till Babyproffsen och dess leverantörer.  
 
Detta paket skall vara informativt och fylla ett behov för blivande föräldrar och deras barn. 
Innehållet skall hjälpa dem att göra kvarvarande tid av graviditeten och första tiden efter 
förlossningen enklare genom att informera om nyttiga tips och råd. För att förstärka den positiva 
upplevelsen av paketets innehåll har förpackningen designats med ett attraktivt och tilltalande 
uttryck. 
 
BabySetGo är en marknadsföringskanal som ger de medverkande leverantörerna som sponsrar 
med produkter och erbjudanden en bra möjlighet att exponera varumärken och produkter för ett 
potentiellt segment i ett inledande skede. Genom att vara en del av detta paket introduceras kunden 
till leverantörens varumärke, vilket kan öka leverantörens försäljning på sikt samt öka varumärkets 
anseende. Produkten beräknas första året att ges ut i 50.000 exemplar och har som mål att följande 
år ges ut i 85.000 exemplar. 

5.1 Förpackning 
Förpackningen har en innovativ design och är utformad som en hybrid av en produktförpackning, 
exklusiv papperskasse och handväska. Med inslag av olika material och texturer skapas en känsla 
som uttrycker nytänkande och habegär. Den nya designen på boxen möjliggör att boxen går att 
exponera bättre i butik och på så sätt nå ut till konsumenter som inte har kommit i kontakt med 
boxen på annat sätt. Därför skall alla butiker erbjuda att beställa boxen i butiken. Se Figur 66 och 67 
för bild på förpackningen i öppet och stängt tillstånd. 
 
 

 
Figur 66. Förpackningen BabySetGo. 
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Figur 67. Förpackningen sett ovanifrån när den är öppen.  

 
 
Förpackningen kan sparas och användas till annat syfte efter att innehållet har packats ur. Ett 
exempel på användningsområde är att spara minnen från när barnet var nyfött och förvara det i 
förpackningen. Detta blir en fin gåva till när barnet har vuxit upp. Fördelar med att förpackningen 
sparas finns både i miljösynpunkt och som god reklam för BP.   
 
Förpackningens dimensioner i monterat tillstånd är 360 x 135 x 261,5 mm vilket ger en invändig 
volym i stängt tillstånd på 5,6 dm3. Se Bilaga 10 för detaljerad information om materialåtgång. 
Denna volym är mindre än den tidigare förpackningens volym (9,1 dm3), men då tidigare innehåll 
får plats i den nya förpackningen, anses det mer volymeffektivt.  

5.1.1 Materialspecifikation 

Det valda materialet är en vit kartong, Korsnäs white, tillverkad av BillerudKorsnäs vars 
pappersbruk är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, samt FSC och PEFC, se förklaringar i kapitel 
2.9. Materialet valdes för att strukturen på denna kartong motsvarar de attribut som ansågs 
attraktiva i de taktila testerna. Denna kartong har motsvarande friktionskoefficient som den matta 
strukturen, vilket var den struktur som fick bäst resultat på de genomförda perceptionstesterna.  
 
Korsnäs white 
Korsnäs white är en vit falskartong (FBB) med mycket bra styvhet och god rivstyrka, vilket ger 
materialet bra bigningsegenskaper. Kartongens fibrer är TCF-blekta, se förklaring i kapitel 2.63, och 
ovansidan är bestruken medan baksidan är lättbestruken för att få en klarvit nyans. Materialets 
ytvikt är 340 g/m2 vilket gör materialet styvt, men ger utrymme för att skapa naturliga böjningar 
vilket ger en ytterligare dimension gällande uttryck och design. Ytjämnheten skapar god 
tryckbarhet och lämpar sig för kommersiella produkter med krav på tryckets design, se Tabell 10 
för materialspecifikationer samt Bilaga 11 för detaljerad information om Korsnäs White.  
 
 
Tabell 10. Materialspecifikationer för kartong Korsnäs White. 

  
Ytvikt [g/m2] 340 
Tjocklek [microns] 515 
Böjmotstånd [mN] 500, 680, 730 
Rivstyrka [mN] 5500 
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5.1.2 Handtag 

Handtagen består av två bärhandtag av färgad dubbelsidig satin. Handtagen är 25mm breda och 
med en längd på 62 cm. De båda ändarna på varje handtag är försedda med svarta integrerade 
ankare av plast vilket underlättar montering av handtagen då detta sker manuellt av personal på 
BP, se Figur 68.  
 
 

 
Figur 68. De svarta plastankare som är fästa i ändarna på varje handtag. 

5.1.3 Detaljer 

Förpackningen försluts med genom att knyta en rosett av ett band. Bandet är 10mm svartfärgad 
ribbad satin med en längd på 28 cm, se Figur 69.  
 
 

 
Figur 69. Det svarta ribbade satinbandet som försluter förpackningen genom att knytas till en rosett. 

 
 
Detta band träs vid montering igenom förpackningens två hål på framsidan av förpackningen, se 
Figur 70.  

 

 
 

Figur 70. Det ribbade satinbandet draget genom hålen på förpackningens framsida.   
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För att försluta förpackningen träs bandet genom hålen på förpackningens lock och knyts sedan till 
en rosett, se Figur 71.  
 
 

 
 

Figur 71. Bild på hur förpackningen ser ut i slutet läge med rosetten knuten.  
 
 
Bandförslutning ansågs vara det bäst passande alternativet för förpackningen. På grund av det låga 
priset, den försluter förpackningen ordentligt, riskerar inte att öppnas av sig själv. Rosetten ökar 
även förpackningens exklusivitet genom rosetten och bandet men ger även en handgjord exklusiv 
känsla. 
 
Prover och offerter på satinband med integrerade handtagsankare samlades in från 6 olika företag, 
se Tabell 11 nedan. Företagen är placerade i Sverige, Kina och England. Gemensamt för alla företag, 
förutom Berisford-Ribbon, är att tillverkningen av banden är stationerad i Kina. Berisford-Ribbon 
har sin tillverkning i England. Cn giftpack är det företag som erbjuder det lägsta priset; 60 öre totalt 
för handtag och rosett.   
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Tabell 11. Sammanfattning av de insamlade offerterna på sidenbanden. Cn giftpack erbjöd det bästa priset.  
 

 Handtag Rosett Pris/förpackning  
ink. frakt Leveranstid 

Land/Företag Satinband 2,5x62 cm  
2x50.000 st 

Ribbat satinband 
1x28 cm 50.000 st [SEK, per 1a April]  

Sverige     
Euniq 0.58 :-/st 0.20 :-/st 1.36  12 veckor 
Avisera 2.31 :-/st 0.48 :-/st 5.1 10 veckor 
     
Kina     
Cn giftpack $ 0.038/st $ 0.012/st 0.60 6 veckor 
YongJiaXin $ 0.05/st $ 0.007/st 0.78 4 veckor 
Unimbus $ 0.20/st $ 0.07/st 3.06 4 veckor 
     
England     
Berisford-Ribbon € 0.57/st € 0.07/st 10.83 6 veckor 
 
 
Potentiell leverantör av det ribbade bandet och handtagen är företaget Cn giftpack. De erbjuder ett 
totalt pris på 0,60 SEK per förpackning för handtag och rosettbandet. Mottagna materialprover 
motsvarade kraven på utseende och utförande för dessa. Leveranstiden är 6 veckor vilket är 
godtagit då leverans endast förväntas ske en gång per år.  

5.1.4 Namn 

Namnet BabySetGo är en metafor för ett startpaket som gör föräldrarna redo för det kommande 
barnet. Namnet anspelar på uttrycket ”ready set go” vilket betyder klara färdiga gå. Barnet är nu 
redo att starta sin livsresa. Paketets syfte är att med dess innehåll tillhandahålla föräldrar med 
användbara produkter och information inför barnets födelse och därför ansågs BabySetGo by 
Babyproffsen som ett passande namn för detta startpaket. Se Figur 72 för paketets namnlogga.  
 
 

 
 

Figur 72. Figur över paketets namnlogga. 

5.2 Tryck 
Förpackningens tryck har en stilren design med den klassiska färgkombinationen av beigt och svart 
vilket inte kommer se utdaterat ut om förpackningen sparas för annan användning, som till 
exempel att den används till förvaring för tidningsurklipp och liknande som ges till barnet när de 
vuxit upp. För att skapa ytterligare ett uttryck har grafiska linjer adderats till trycket.  
 
Namnloggan är diskret placerad i nedre hörnet på förpackningens PDP (Primary Display Panel). 
Förpackningen är en del av produkten och inte i detta fall syfte att vara varumärkesbärare är detta 
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ett medvetet val.  För att förpackningen skall vara attraktiv för återanvändning i annat syfte valdes 
att namnet ej skulle vara dominant. En annan detalj som bidrar till förpackningens uttryck och som 
blir en del av förpackningens primära yta är rosetten och satinhandtagen.    
 
Tvåfärgstryck valdes bland annat på grund av prisskillnaden för att addera mer färg. Men eftersom 
kartongen är vit, ligger det inget tryck på de vita linjerna men det ger förpackningen ett intryck av 
att ha trefärgstryck, se Figur 73. Samma gäller även partiell UV-lackering vilket höjer slutpriset på 
tillverkning av förpackningen med 50%. Förpackningen hade tillräckligt med struktur på grund av 
satinbanden och rosetten vilket gjorde det till ett enkelt beslut att utesluta lackeringen.  
 
 

 
Figur 73. Det slutgiltiga trycket.  

 
 
Trycket på förpackningen trycks med offsettryck innan stansning sker. Offsettryck är en traditionell 
tryckmetod som ger mycket bra tryckkvalité och är mycket allsidig när det gäller olika 
papperskvalitéer. Alla tryckta ex blir likadana med offsettryck. Trycktekniken används ofta och det 
lämpar sig bra vid stora volymer. En engångskostnad för verktyget finns men vid en större volym 
blir priset per tryck väldigt lågt. Därför passar denna teknik detta ändamål. Trycket på 
förpackningen skickades till tillverkaren.  Färgerna anges i Pantone Matching System (PMS), vilket 
är ett färgsystem för dekorfärger där varje färg representeras av ett unikt namn och/eller nummer.  

5.3 Tillverkning 
Det slutgiltiga konceptet, BabySetGo, tillverkas i en planstans (Bobst, 2014), se Bilaga 12 för ritning. 
Planstansning lämpar sig bra där volymerna är något mindre men fortfarande kräver en 
automatisktillverkning. Verktygskostnaden är betydligt mindre än vid exempelvis 
rotationsstansning. Planstansningstekniken består i att använda ett stållinje-verktyg som vertikalt 
går upp och ner medan nytt material matas fram. Planstansning lämpar sig även för material som är 
något tjockare. Stansverktyget stansar två förpackningar samtidigt och de är placerade så minst 
möjligt spill av materialet sker. Se Figur 74 för ritningen som skickas till tillverkaren. Utifrån den 
ritningen har stansverktyget tillverkats. De röda linjerna är bigningslinjer och de svarta är de linjer 
där kapning sker.  
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Figur 74. Tillverkningsmall över det slutgiltiga koncpetet med stans och bigningslinjer.  

 
 
I sista steget limmas förpackningen ihop. Limning är den snabbaste och billigaste 
sammanfogningsmetoden och därmed även den vanligaste metoden. Vid design av förpackning 
krävs utrymme för en limflik för sammanfogning. För denna förpackning är den placerad på 
förpackningens högra sida, förpackningen limmas även på två punkter i botten. Se Figur 75 för de 
områden som limning sker på.  
 
 

 
Figur 75. De gråmarkerade områdena där limning sker.  

 
 
Emballaget levereras sedan färdiglimmade och som platta ämnen för vidare konvertering i BPs 
förpackningslinje.  
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Förpackningarna i testserien är tillverkade av förpackningsföretaget Antpac som har sin anläggning 
i Skåne. Enligt offert från Antpac blir styckpriset per förpackning inklusive tryck 3,98 SEK exklusive 
frakt vid order av 50,000 enheter. Se Bilaga 13 för val av tillverkare och Bilaga 14 för offert.  

5.4 Innehåll BabySetGo 
Efter genomförd undersökning med användare arbetades ett önskvärt innehåll fram för det nya 
babypaketet BabySetGo. Det är ett innehåll som ska hamna över kundernas förväntan och samtidigt 
vara lönsamt för BP och deras leverantörer. Eftersom innehållet i paketet i huvudsak kommer bestå 
av produkter från BPs leverantörer, vilket kan leda till ökad försäljning av dessa produkter och ger 
både BP och leverantören ett gott rykte. Se Tabell 12 för innehållet i BabySetGo.  

 
 

Tabell 12. Ett optimalt innehåll för både kunder, babyproffsen och deras leverantörer. 
 

Hygienartiklar 

 
Babykräm 
Tvättlappar 
Blöjsalva 
Tvålprover 

Klädesplagg 

 
Mössa 
Strumpor 
 

Bruksartiklar 

Blöjor 
Nappar 
Pysventil 
Sked 
Nappflaska 
Blöjhink 

Leksaker 
 
Mjukleksak 
Mobil till barnvagn 

Till mamman 

 
Bindor 
Amningsinlägg 
Bröstvårtskräm 

Övrigt 

 
Handbok m. tips till nya föräldrar 
Rabatterbjudanden i BPs butiker 
Babyproffsens produktkatalog 
 

 
 
Antalet produkter blir i detta paket 20 stycken vilket är fem mer än i den förra (Babybox) och detta 
anses som ett lämpligt innehåll för förpackningens storlek. Dessa produkter bör vara från 
varumärken från BPs befintliga leverantörer och i de fall det inte finns någon sådan leverantör, vid 
till exempel kläder kan ett utomstående varumärke tas in eller så finns möjligheten att ett företag 
tillverkar en reklamprodukt i form av till exempel en mössa.  
 
Värdet på innehållet är totalt ca 1500kr. Detta bör framgå tydligt vid marknadsföring av paketet. 
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5.5 Villkor för leverantörer 
Vilken typ av erbjudanden och produkter som skall erbjudas i detta startpaket diskuteras fram 
tillsammans med leverantören och BP för att säkerställa att innehållet uppnår önskad kvalitet. 
 
Leverantören kan välja på att erbjuda en fysisk produkt, erbjudanden eller både produkt och 
erbjudande förutsatt att det fullständiga innehållet består till minst 50% av fysiska produkter och 
max 50% av erbjudanden/rabatter. 
 
Avtalet löper på 1 års basis, där erbjudanden och produkter som leverantören erbjuder ses över var 
sjätte månad för att säkerhetsställa att eventuella rabattkoder, erbjudanden eller produkter är 
aktuella. 

5.5.1 Kostnadsalternativ 
Priset för leverantören motsvarar tillverkningskostnad för förpackningarna samt fraktkostnader 
och administrativa kostnader. Angivna priser gäller för tecknande av minst 1 år och betalas årsvis 
och varierar beroende vad för typ av produkt eller erbjudande de bidrar med, se Tabell 13.  
 
 
Tabell 13. Priset för leverantören varierar beroende på innehållet de bidrar med.  
 

Fysisk produkt Produkt värde 0- 50 SEK 10.000 SEK per månad 2.4 SEK per utgivet paket 
 Produkt värde > 50 SEK 8.000 SEK per månad 1.92 SEK per utgivet paket 
    
Erbjudanden Presentkort 11.000 SEK per månad 2.64 SEK per utgivet paket 
 Värdecheck 12.000 SEK per månad 2.88 SEK per utgivet paket 
    
Fysisk produkt + 
erbjudanden 

Pris för detta alternativ definieras beroende på produkt och erbjudande 

5.6  Hur tjänsten fungerar 
BabySetGo kan beställas gratis direkt i BPs butiker eller på BPs hemsida för att hämtas ut i någon av 
BPs butiker. Den nya designen på paketet möjliggör bättre exponering i butik vilket bidrar till att 
produkten även når ut till de som inte kommit i kontakt med paketet på annat sätt. Paketet går 
endast att hämta ut i butik eftersom syftet är att få beställaren att komma till BPs butiker för 
eventuell merförsäljning. Beställning på internet görs på www.babyproffsen.se/babysetgo alternativt 
på www.babysetgo.se som är länkad till babyproffsen.se. För att skapa associationer mellan paketet 
och BP är det viktigt att paketets namn och varumärkets namn syns tillsammans. På BPs startsida 
finns tydlig länk till beställningssidan, för att marknadsföra paketet, se Figur 76. 
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Figur 76. Bild över BPs startsida www.babyproffsen.se där BabySetGo är länkat i nedre vänstra hörnet. 
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Vid vidare orientering kommer kunden till beställningssidan, se Figur 77 för möjligt gränssnitt. 
 
 

 
Figur 77. Bilden visar beställningssidan där BabySetGo beställs. 

 
 
Utseendet är enkelt och har samma uttryck som övriga hemsidan vilket kopplar ihop BabySetGo till 
varumärket Babyproffsen. Beställningssidan skall vara instinktiv och användaren skall enkelt förstå 
processen och ha möjlighet att få all nödvändig information. Gränssnittet bidrar till kundens 
uppfattning om paketet och även varumärket, vilket gör det viktigt att utformningen tilltalar 
användaren för att skapa ett positivt intryck. 

5.6.1 Länkar   

I första vyn finns essentiell information om paketet. Det vill säga namnet på paketet, att det är 
gratis samt värdet av alla produkter. Under denna information finns länkar till mer ingående 
information om vad paketet är och innehåller, där all nödvändig information är presenterad. 
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5.6.2 Data 

Uppgifter som beställaren fyller i vid beställningen är namn och adress. Detta är endast för BPs 
användning för att bygga upp ett kundregister och få möjlighet att skicka ut erbjudanden direkt till 
kunden. 
 
Bredvid varje inmatningsfält finns en liten informations-symbol med hjälptext om varje enskilt steg 
i beställningsprocessen.  
 
Där beställaren anger beräknat förlossningsdatum finns en symbol för en almanacka. Vid klick på 
almanackan kommer en interaktiv kalender upp där beställaren kan klicka på specifikt datum för 
att ange beräknat förlossningsdatum. I informationsrutan med hjälptexten bör det tydligt framgå 
att boxen även kan hämtas ut av adoptivföräldrar.  
 
Nästa steg är att välja önskad butik för att hämta beställt BabySetGo. I rullisten finns alla BPs 
butiker listade, vilket gör beställaren uppmärksam på hur många butiker som finns och var 
butikerna är belägna. Genom platstjänster kan föreslagen butik visas som förhandsval, baserat på 
var närmsta butik finns. När vald butik är angiven får beställaren realtidsinformation om det finns 
tillgängliga paket i vald butik. I och med detta får butikerna också indikation på när beställning är 
gjord, vilket gör att butiken kan säkerställa att färdigpackat paket finns för uthämtning. 
 
Nästa inmatningsfält är att ange hur kunden vill mottaga kvittensen för beställningen. Denna kan 
tas emot via sms eller epost. Kvittensen består av en kod som visas upp i butik vid uthämtning av   
BabySetGo. Dessa uppgifter kan komma att användas av BP för att skicka ut personliga 
erbjudanden och information till kunden.  

5.6.3 Extra val 

För att skapa mer trafik till butikerna kan beställaren välja att boka tid för personlig rådgivning i 
butik. Personlig rådgivning innebär att kunden får hjälp och information av kunnig personal om 
nödvändiga köp inför förlossningen och tiden efter. Kunden får då möjlighet att få personlig hjälp i 
syfte att förenkla tillvaron för föräldrarna, då de slipper insamla denna information på olika håll.  

5.7 Logistik BabySetGo 
Centrallagret hanterar kontakten med förpackningstillverkaren, bandleverantören samt 
leverantörer för innehållet. Beroende på efterfrågan på förpackningarna görs beställningar 1- 2 
gånger per år då paketet beräknas ges ut i 85.000 upplagor per år.  
 
Med hjälp av ett saldosystem får centrallagret och butik indikation på när respektive butik behöver 
beställa fler paket. Detta system gör det också enklare att uppskatta när order från leverantörer och 
förpackningstillverkaren skall läggas. Butikerna ansvarar själva att beställa paket så att de alltid har 
paket på lager. Leverans sker kartongvis från centrallagret, vilket innebär att den minsta ordern 
butikerna kan lägga är på 100-120 förpackningar då de levereras från förpackningstillverkaren i 
kartonger om 100- 120 stycken i varje kartong. Förpackningarna levereras omonterade med band 
och innehåll separat, för packning i butik. Att förpackningarna levereras platta medför att färre 
fraktskador kommer uppstå och samma skyddsemballage vid leverans från fabrik återanvänds för 
leverans till butik. 
 
Vid provpackning av BabySetGo monterades och packades paketet på 1,56 minuter. Detta 
genomfördes med innehåll från tidigare BabyBoxen som fick representera det nya innehållet. Detta 
skulle innebära att det tar ca 3,2 timmar att packa 100 paket.    
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5.8 Goodwill 
BabySetGo vill genom denna gratistjänst bidra till en positiv upplevelse av graviditeten för 
föräldrarna. Genom nödvändiga och användbara produkter som gör vardagen enklare skall detta 
paket skapa goda associationer till BP. För att förstärka det goda värdet av paketet skänks 10 öre 
för varje BabySetGo som beställs och hämtas ut till en välgörenhetsorganisation som stöder barn, 
till exempel Plan Sverige, Majblomman eller Barncancerfonden.  
 
Detta samarbete skulle bidra till att fler väljer BabySetGo framför andra konkurrenter, vilket på så 
sätt leder till att BP kan ge ut fler babypaket och samtidigt skänka pengar till behövande barn. 

5.9 Ekonomikalkyl 
En kalkyl för att tillverka 50 000 förpackningar under ett år har tagits fram, se Tabell 14 nedan för 
kalkylen.  Informationen i kalkylen grundar sig på insamlade offerter, se Bilaga 12. Lönen som ingår 
i kalkylen är rekommenderad ingångslön för civilingenjörer, 30 800 kronor (Sveriges Ingenjörer, 
2014). Kostnaden för BP är beräknad med en arbetsgivaravgift, 31,42% (Skatteverket, 2014) och 
med pension inräknad är den totala avgiften som används vid beräkningarna 40%. 
 
Om 10 öre per uthämtad förpackning skänks till en välgörenhetsorganisation som stöder barn blir 
det totalt 5 000 kronor för detta år. Företag som stöder exempelvis Majblomman med 5 000 kronor 
blir så kallade Bronsblommande företag (Majblomman, 2014). Kostnaden för vouchern som BP 
bidrar med är behållen på samma kostnad som från den första kalkylramen. 
  
BP avser inte ta ut någon vinst för BabySetGo utan vill istället hålla nere kostnaderna för 
annonsörerna.  Överskottet som blir sparas som buffert om något skulle gå fel i processen. 
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Tabell 14. Slutgiltig kalkyl över den utvecklade tjänsten. 
 

Antal lådor [st] 50 000 
Tillverkning styckpris [SEK] 3.98 
Frakt till Anderstorp/förpackning [SEK] 0.20 
Sidenband/förpackning [SEK] 0.60 
Goodwill/förpackning [SEK] 0.10 
  
Tillverkning kostnad [SEK] 199 000 
Band kostnad [SEK] 30 000  
Frakt kostnad [SEK] 10 000 
Voucher BP [SEK] 10 000 
Goodwill kostnad [SEK] 5000 
Materialkostnad/år [SEK] 254 000 
  
Lön (för 2 personer)   
Brutto månadslön/person [SEK] 30 800 
Kostnad för BP/person/månad [SEK] 51 333 
Kostnad för BP/månad [SEK] 102 667 
Personalkostnad för BP/år [SEK] 1 232 000 
  
Total kostnad/år [SEK] 1 486 000 

 

Annonsörer 

Intäkter annonsörer [SEK] 1 486 000 
Kostnad för annonsör/år [SEK] 100 000 
Antal annonsörer [st] 15 

 
Överskott [SEK] 14 000 
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5.10 Jämförelse av Babybox och BabySetGo 
I detta stycke jämförs de olika paketen med avseende på förpackningen och dess livscykel. En 
livscykelanalys är genomförd som undersöker förpackningarnas miljöpåverkan i alla steg från 
råvara till kund. 
 

   
 

Figur 78. Till vänster är den befintliga Babyboxen. Till höger den nyutvecklade BabySetGo. 
 
 
Denna jämförelse sammanfattar definierade material och dimensionsspecifikationer för att ge en 
överskådlig bild över skillnaden mellan de båda förpackningarna, se Tabell 15.  
 

 

 
 
 
  

 Babybox BabySetGo 
Material Wellpapp 1,8 mm E-flutes 

Topliner 175 gr Korsnäs Supreme 
Mellanskickt 105 gr retur 

Kartong, 
KorsnäsWhite 

Dimensioner (Längd x Bredd x Höjd)  295 x 128 x 242 360 x 135 x 261.5 
Vikt 171 g 150 g 
Volym 9.1 dm3 5.6 dm3 
Materialarea 36 dm2 38 dm2 
Materialbortfall per förpackning 13,5% 11,5% 
Antal komponenter 2 4 
Tryck Flerfärgsoffsettryck Tvåfärgsoffsettryck 

Tabell 15. Jämförande tabell över specifikation av de olika förpackningarna. 
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5.10.1 Livscykelanalys, LCA 

För att jämföra den gamla och den nya förpackningen avseende miljöpåverkan har en LCA-analys 
genomförts. I analysen undersöks energiåtgång och koldioxidutsläpp för respektive förpackning i 
alla steg från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering 
inklusive alla transporter, se Figur 79.  
 
 

 
Figur 79. Figuren visar förpackningens livscykelprocess (Packaging Design For Sustainability, 2014). 

 
 
För denna analys har mjukvaran CES Edupack använts. Nedan presenteras definierade parametrar 
som använts för analysen. Antaganden och förenklingar har gjorts då vissa steg, eller parametrar i 
processerna är okända. Transporten har bedömts till BPs centrallager, vilket inte är slutkunden. 
Detta beslut har tagits för att sista sträckan beror på lokalisering av slutkunden, vilken varierar i 
stor grad.  

5.10.2 LCA-Babybox 

Förpackningen är tillverkad i wellpapp av BillerudKorsnäs som tillverkar pappersmassan i Sverige 
av cellulosa från svenska skogar. Wellpappen antas bestå till 20% av återvunna fiber och varje 
enhet har en vikt på 0,156 kg. Materialförlusten per förpackning är 13,5% beräknat på 
materialsvinn vid stansprocessen, för detaljerad information se Bilaga 10. Se Figur 80 för hur 
förpackningen är placerad på wellpappsarket vid tillverkning.  
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Figur 80. Figuren visar hur stansverktygen för BabySetGo optimalt placeras i stansmaskinen. Arket av 

materialet syns i bakgrunden.  
 
 
 Efter användning sorteras boxen som papper och återvinns till 100%. Handtaget är tillverkad i 
återvinningsbar Polyeten med låg densitet. Varje enhet väger 15 g och tillverkas genom 
formsprutning i Sverige. Materialbortfallet uppskattas vara 5%, se Tabell 16. 
     
 
Tabell 16. Tabell över Babyboxens komponenter avseende material, tillverkning och ”end of life”- alternativ. 
 

Komponent Material Återvunnet 
material 

Massa 
(kg) 

Primär 
process 

Sekundär 
process 

Materialspill ”End of Life” 

Box Wellpapp 20% 0,156  - Stansning och 
beskärning 

43% Återvinning 

Handtag LDPE 0% 0,015 Formsprutning - 5% Återvinning 
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Vid tillverkning och behandling går förpackningen igenom limnings- och tryckprocess och 
råmaterialet till handtagen färgas. I Tabell 17 nedan presenteras dessa metoder och volymer mer 
ingående. 
 
Tabell 17. Tabellen presenterar stegen för efterbehandling av Babybox komponenter. 
 

Namn Process Volym [m3] 
Limning Värmehärdning 0,01 
Tryck Offsettryck 0,37 
Färgning av handtag Pulverbeläggning 0,0023 

 
 
Den totala sträckan som boxen antas genomgå är från massaproduktionen i BillerudKorsnäs 
produktionsanläggning på Gruvön till förpackningstillverkaren i Lomma, vidare till utgivaren BDMS 
som packar förpackningen och skickar vidare till BPs centrallager i Anderstorp. Den totala sträckan 
för transport är ca 150 mil och sker med lastbil. Handtagens råmaterial utvinns av Exxon Mobil i 
Frankrike och transporteras till Sverige för tillverkning som antas ske i Stockholm. Vidare 
transporteras handtagen till förpackningsföretaget i Lomma och därefter till BPs centrallager i 
Anderstorp. Den totala sträckan beräknas vara 320 mil och sker med lastbil, se Tabell 18. 
 
 
Tabell 18. Information om transportsträckor för BabyBox komponenter. 
 

Namn Transportsätt Distans (km) 
Box Lastbil 1478 
Handtag Lastbil 3218 

 

5.10.3 LCA-BabySetGo 

Förpackningen består av två komponenter, box och band. Boxen är tillverkad i kartong av företaget 
BillerudKorsnäs som tillverkar pappersmassan i Sverige från svenska skogar. Av råvaran består 
10% av återvunnet material. Massan för varje box är 0,13kg och genomgår en sekundär 
tillverkningsprocess då kartongen beskärs för leverans från BillerudKorsnäs till 
förpackningsföretaget. Materialförlusten per förpackning är 11,5%, beräknat på materialsvinn vid 
stansprocessen, för detaljerad information se Bilaga 10. Se Figur 81 för hur förpackningen är 
placerad på materialarket vid tillverkning. 
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Figur 81. Figuren visar hur stansverktygen för BabySetGo optimalt placeras i stansmaskinen. Arket av 

materialet syns i bakgrunden. 
 
 
I slutet av boxens livscykel återvinns 100% av boxen till ny pappersmassa. Handtagen och rosetten 
är tillverkade i polyeten av 0% återvunnet material. Massan för banden är 0,01kg per enhet vars 
primära tillverkningsteknik är extrusion som finbearbetas i en sekundär process där 
materialförlusten är försumbar. I slutet av livscykeln förbränns materialet och 50% återanvänds, se 
Tabell 19. 
 
 
Tabell 19. Tabell över BabySetGo-paketets komponenter avseende material, tillverkning och ”end of life”- 
alternativ. 
 

Komponent Material Återvunnet 
material 

Massa 
(kg) 

Primär 
process 

Sekundär 
process 

Materialspill ”End of Life” 

Box Kartong 10% 0,13  - Stansning och 
beskärning 

27% Återvinning 

Band Polyester 0% 0,01 Extrusion Finbearbetning 0% Förbränning 

 
 
Vid vidare bearbetning limmas boxen med värmebehandling och trycks med offsettryck. Banden 
färgas svarta. Tabell 20 sammanfattar dessa metoder och värden.  
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Tabell 20. Tabellen presenterar stegen för efterbehandling av BabySetGo-förpackningens komponenter. 
 

Namn Process Volym [m3] 
Limning Värmehärdning 0,01 
Tryck Offsettryck 0,38 
Färgning av band Färgning 0,034 

 
 
Den totala sträckan som BabySetGo-boxen antas transporteras är från massaproduktionen i 
BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Skärblacka till förpackningsföretaget Antpac i Lomma för 
stansning och tryck, för att vidare transporteras till BPs centrallager. Detta ger en total sträcka på 
ca 69 mil som sker via lastbil. Handtagen tillverkas i Kina och transporteras till Göteborg via 
sjöfrakt, för vidare transport med lastbil till BPs centrallager. Den totala sträckan för handtagen är 
ca 900 mil, se Tabell 21. 
 
 
Tabell 21. Information om transportsträckor för BabySetGo-förpackningens komponenter. 
 

Namn Transportsätt Distans (km) 
Box Lastbil 685 
Handtag/band Båt 8195 
Handtag/band Lastbil 134 
   

 
 
Resultatet av LCA-analysen sammanfattas i Figur 82 och 83 nedan. Figur 82 presenterar resultatet 
av koldioxidutsläppen för respektive förpackning med avseende på material, tillverkning, transport 
och återvinning. Eftersom användningen av förpackningen inte har någon miljöpåverkan, är denna 
aspekt eliminerad. 
 

 
 

Figur 82. Jämförande diagram över Babybox- och BabySetGo- förpackningarnas miljöpåverkan avseende 
koldioxidutsläpp. 
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För båda förpackningarna har tillverkningsprocessen störst påverkan på koldioxidutsläppen och är 
i stort sett likartade, 0,44kg (BabyBox) och 0,46 kg (BabySetGo). Babybox har större påverkan 
gällande materialutvinning, 0,23 kg jämfört med BabySetGo, 0,20 kg.  Transportutsläppen skiljer sig 
marginellt mellan de två förpackningarna.  
 
Figur 83 presenterar resultatet av energiförbrukningen för respektive förpackning med avseende 
på de olika stegen i livscykeln. Även här påverkar inte användningen energikonsumtionen. 
 

 

 
 

Figur 83. Jämförande diagram över Babybox- och BabySetGo- förpackningarnas miljöpåverkan avseende 
energiförbrukning. 

 
 
Materialutvinningen är det som kräver mest energikonsumtion för båda förpackningarna, 
Babyboxens energiförbrukning är 8,05 MJ respektive BabySetGo 6,96 MJ. Gällande förbrukning vid 
tillverkning är skillnaden för de olika förpackningarna marginell, Babybox 5,19 MJ och BabySetGo 
5,31. Transporten har i båda fall liten miljöpåverkan i detta anseende. 
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6. Diskussion 
Eftersom BabySetGo är en gratisprodukt som beställs på internet påverkar inte förpackningen i 
detta fall konsumentens val av köp då det inte är förpackningen i sig som konsumenten kommer i 
kontakt med först och baserar sitt val på. Men för att differentiera sig från liknande produkter kan 
designen på förpackningen bidra till en positiv upplevelse av innehållet, då innehållet i många av 
befintliga startpaket har samma syfte och skiljer sig i vissa fall endast med att det är olika 
varumärken. Idag finns det många mer och mindre populära bloggar om föräldraskap och 
graviditet som tipsar sina läsare om gratis produkter för nyblivna föräldrar. Men att paketera detta 
innehåll i ett snyggt paket kan locka fler kunder genom att det kan skapa en uppståndelse kring det 
nya paketet och även ett habegär om förpackningen anses attraktiv. Eftersom förpackningar med 
innovativ och utstickande design attraherar användaren och skapar ett intresse. Att göra tryck på 
förpackningens insida har diskuterats eftersom det skulle kunna öka förpackningens exklusiva 
känsla. En alternativ placering på Babyproffsens logga skulle kunna vara på insidan av 
förpackningen, förslagsvis placerat tydligt vid öppningen. På så sätt skulle namnet bli exponerat 
mer aktivt varje gång förpackningen öppnas.  
 
Enligt butiksägare på Babyproffsen kommer vissa konsumenter i kontakt med dagens utformning 
av BabyBox först när de är i butiken för att i första hand att köpa någonting annat. I och med att 
förpackningen idag har en mer attraktiv design kan produkten exponeras mer i butik. Paketets 
design medför att marknadsföring lättare kan ske med hjälp av förpackningen, vilket gynnar BP då 
det är förpackningen som skapar det huvudsakliga associationer till BP eftersom innehållet är från 
andra varumärken. Det finns väldigt många mammabloggar idag och blivande föräldrarna är oftast 
väldigt medvetna och det finns stora trender på att läsa bloggar. Om babypaketet sticker ut från 
mängden med design eller innehåll kan det skapa stor uppmärksamhet på internet och 
mammabloggarna kan bli en gratis marknadsföringskanal.   
 
För att ge BP ett bättre kundregister och för att knyta kunder till just deras kedja, skulle ett 
medlemskort kunna erbjudas. Medlemskortet skulle passa utmärkt i paketet och till exempel kunna 
vara laddat med en värdekupong vid registrering. BPs största konkurrent anses vara 
internethandeln och om de erbjuder kunderna att alltid erhålla som tillexempel 10% rabatt och ett 
poängsystem på medlemskortet kan de på detta sett knyta kunden till just BPs butiker.  
 
Handtagsstoppen för BabySetGo valdes till ankare på grund av tidsaspekten vid packning av 
förpackningen. Vi anser även att det gav förpackningen ett mer genomarbetat intryck och ankaret 
lägger sig tätt emot förpackningens rygg och på så sätt att det inte tar plats på samma sätt som en 
knut skulle göra. Montering och packning tar efter testmontering 1,56 sekunder. Det som är 
tidskrävande är låsfunktionen, att trä genom rosettbandet och knyta rosetten. Detta moment anses 
bidra till innovativiteten och exklusiviteten för förpackningen. Att integrera användaren för att 
knyta rosetten är ett medvetet val för att öka känslan av attraktivitet och samhörighet. 
Exklusiviteten i förpackningen erhålls från materialvalen, färgvalen och trycket. Kartong och 
satinband anses som exklusiva och attraktiva efter genomförda undersökningar. En kompromiss 
som skulle kunna göras med förpackningskonstruktionen är att ändra låsfunktionen. Genom att 
använda förslagsvis kardborrband som förslutningsfunktion och fästa en färdigknuten rosett på 
lockets framsida. Detta skulle medföra flera steg i tillverkningsprocessen vilket även innebär fler 
kostnader. 
 
För vidare arbete bör utförligare tester göras på förpackningen. Däremot har risken för fraktskador 
minskats då förpackningarna levereras omonterade vilket medför att den inte utsätts för 
belastningsskador på grund av tryck från innehållet.   
 
Hur beställningsprocessen och uthämtningsprocessen fungerar har visats fungera bra enligt 
genomförd kundundersökning. Därför har fokus vid utveckling av tjänsten varit på att öka 
användarvänligheten genom att anpassa beställningsprocessen och dess utseende till användaren. 
Paketet kopplas samman med hemsidan med likheter som dämpade toner i färgvalet samt 
exklusiviteten och feminiteten. Detta utseende skapar associationer till BPs varumärke eftersom 
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hemsidan och BPs marknadsföringsprofil har legat som grund för denna utformning. För vidare 
arbete bör den utvecklade beställningsprocessen testas, genom simulerad process, med användare 
för att utvärdera utformningen.  
 
Ett mål var att utveckla tjänsten och produkten för att upplevas positiv för butiksägarna eftersom 
den tidigare processen upplevdes negativ. Den nya utformningen på tjänsten innebär att 
butikspersonal ansvarar för att packa förpackningarna. Detta medför till viss del mer arbete, men 
då fördelarna för denna hantering övervägde nackdelen att det blir mer jobb ansågs det ändå bidra 
till förbättring av hanteringen. Fördelarna med att packa i butik är bland annat att innehållet kan 
kvalitetssäkras och att personal blir mer medvetna om innehållet och kan på ett bättre sätt stå för 
att ge ut denna produkt. 
 
Genom att introducera BPs varumärke och även tjänster som BP erbjuder redan vid beställning av 
BabySetGo gör att konsumenten blir medveten om företaget, vilket är en start för uppbyggnad av 
kundrelationer. Genom att vid beställning av BabySetGo låta användaren välja om personlig 
rådgivning vill bokas är ett exempel på hur tjänsten kan bidra till ökade kundrelationer.  
 
En förutsättning för att paketet skall vara fortsatt attraktiv är att få leverantörer att leverera önskat 
innehåll till paketet. Kontakt med innehållsleverantörer har inte utvecklats i detta projekt och 
kräver vidare arbete. Kalkylen som är utvecklad i detta projekt förutsätter att minst 15 
leverantörer vill ingå i samarbete. Om antalet leverantörer ökas kan kostnaderna för att vara med i 
paketet minskas och därmed förenkla säljprocessen. 
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7. Slutsats 
I den inledande fasen definierades en frågeställning som har legat som grund för utvecklingen av 
produkten.  Frågorna handlar om hur identifierade styrkor, svagheter, möjligheter samt risker har 
hanterats för att uppnå en välutvecklad och välanpassad slutprodukt. I kapitlet nedan följer en 
redogörelse för hur dessa frågor är uppfyllda.  
 

• Hur har styrkorna från den ursprungliga produkten bibehållits eller förbättrats? 
 
Paketets styrkor innan detta arbete påbörjades var att den var välkänd på marknaden och därför 
nådde ut till många. Genom en attraktiv design, differentierat innehåll och erbjudande kan detta 
paket nå ut till ännu fler användare, vilket leder till ökade kundrelationer för BP.  Eftersom 
produkten kan exponeras bättre i butik når paketet ut till användare som inte kommit i kontakt 
med produkten tidigare.  

 
• Hur har svagheterna minimerats eller eliminerats? 

 
Det tidigare innehållet var ofta ouppdaterat, med till exempel ogiltiga erbjudanden och rabatter. 
Denna svaghet har eliminerats genom att packningen av BabySetGo sker i respektive butik vilket 
medför en möjlig kvalitetssäkring av innehållet. Paketen packas kontinuerligt vilket gör att 
personalen blir medveten om innehållet och dess kvalité.  Utseendet på förpackningen har 
förbättrats till en mer användbar produkt. Förpackningen kan användas i annat syfte efter att 
innehållet har packats upp.   
 

• Hur har möjligheterna tagits tillvara? 
 
En möjlighet som identifierades var att skapa en differentiering från konkurrenterna eftersom det 
finns många liknande paket med samma syfte och innehåll. Detta har resulterat i att BabySetGo 
bidrar med goodwill och skänker för varje uthämtat paket pengar till välgörenhet. En annan faktor 
är att erbjuda beställaren ytterligare tjänster i samband med beställning av BabySetGo. I detta fall 
kan beställaren välja att boka personlig rådgivning i någon av BPs butiker.  Potentiellt innehåll för 
BabySetGo är baserat på användarens önskemål. På detta sätt blir produkten mer utformad för 
användaren. Då paketet packas i butik kan även lokala erbjudanden erbjudas vilket kan anses 
tilltalande för många konsumenter.  Hanteringen av BabySetGo bidrar till en mer positiv process för 
butikspersonalen då det tillåts lägga ordrar baserat på individuell åtgång för respektive butik. 
Saldosystemet kan skapa en snabbare orderprocess och möjliggöra att det alltid finns färdiga paket 
för utlämning.   
 

• Hur har riskerna och hoten förebyggts och neutraliserats? 
 
De risker som identifierades har bearbetats genom att göra en grundlig konkurrentanalys för att 
undersöka dess utbud och arbeta fram en unik produkt som skiljer sig från konkurrenterna. Genom 
att bygga upp ett innehåll baserat på leverantörer som redan har relation till BP och finns i deras 
produktutbud kan förebygga att risken för önskat innehåll inte erhålls.  En identifierad risk är att 
inte nå ut till önskad mängd användare, vilket leder till överskott av förpackningar på lager. Detta 
förebyggs av systemet som ger butiksägare indikation på när paket är beställt. Detta system kan 
informera om beräknad åtgång vilket hjälper butikerna att förutse när packning och order ska ske. 
Att förpackningarna levereras platta gör att de även tar upp mindre plats på lagret.  
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Bilaga 1. Tillverkningsprocess kartong 
Pappersmassan framställs kemiskt eller mekaniskt och kallas efter behandling för mäld, som 
innehåller fiber utblandade i vatten. Processen för kartongtillverkning sker i åtta steg 
 

Formning 
Pressning 
Torkning 
Ytlimning 
Glättning 
Bestrykning 
Uppglansning 
Upprullning 

 
Vid formningen byggs kartongen upp av flera lager blöt massa på en löpande vira eller plastduk. 
Vattnet dräneras under vakuum från de sammanbundna fiberskikten.  
 

 
 
När mälden har passerat viran har fibermassan bundits ihop så pass mycket att den kan bära sin 
egen vikt och kartongstruktur har bildats. Kartongen transporteras på en absorberande filt till 
kartongmaskinens pressparti där kartongen pressas mellan hårda valsar. Vattenmängden 
reduceras under detta förlopp med 35-40%. 
 
För att torka massan ytterligare leds kartongen runt ånguppvärmda stålcylindrar där massan 
pressas mot cylinderns yta vilket skapar en slät yta på kartongen. Vattenhalten är då endast 5-10%. 
För att förbättra ytstyrkan på kartongen behandlas den med stärkelselösning, vilket kallas 
ytlimning. Kartongen fortsätts att mata genom en serie valsar för att förbättra ytjämnheten 
samtidigt som tjockleken kan justeras. Detta steg kallas glättning.  
 
För att anpassa kartongen till olika användningsområden går kartongen igenom en 
bestrykningsprocess där kartongens trycksida, och för vissa ändamål även motsidan bestryks med 
mineralpigment och syntetiska bindemedel. Det som styr vilken bestrykning och hur många lager 
som skall användas är baserat på produktkrav och tillverkningsförutsättningar. Vid utstrykningen 
används vanligen rullrakel, luftborste eller blad. Önskade egenskaper på utseende, nyans, 
ytjämnhet och tryckegenskaper uppnås genom rätt anpassade bestrykningsskikt. För önskad 
glansighet kan borstning eller glanskalandrering utföras.  
 
När kartongen är färdigbehandlad rullas kartongen upp på rullar, så kallade tambourer som skickas 
vidare till kunderna. 

 
 



 

Bilaga 2. Konkurrentanalys 

   
 
Namn Babytobe 
Producent Xacta 
Distributör Apoteksgruppen 
Innehåll Handbok för nyblivna föräldrar, Windi pysventil, Sebamed 

hygienprodukter, Avent nappflaska, Föräldrar&Barn (tidning), Pappa 
magazine (tidning) 

Värde på innehåll Ca 500 kr 
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Registrering på hemsidan och uthämtas med genererat ordernummer 

på apotek tillhörande apoteksgruppen 
Hemsida http://babytobe.se 
 

 
 
Namn Babybag 
Producent Baby DM Scandinavia 
Distributör Sjukhus, BB, mödravårdscentraler 
Innehåll Pampers blöjprov, Erbjudande Swedbank, Vi föräldrar (tidning), 

erbjudande från barnklädsföretag, barnsalva, hygienprodukter från 
Natusan, Bebisboken 

Värde på innehåll - 
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Personal på vårdenheter med avtal med Babybag ger påsen till blivande 

föräldrar 
Hemsida http://www.babybag.se 
 
 

 
Namn Kronans babygåva 
Producent  
Distributör Apoteket kronan 
Innehåll Tidningen Mama, Ett paket Pampers blöjor, Varuprover från SebaMed, 

napp, Rabattkuponger till Kronans Droghandel, Våtservetter och 
Hudsalva från Kronan, Pysventil, Badolja 

Värde på innehåll - 
Kostnad Gratis, Medmera medlemskap krävs 
Leverans av tjänst Beställs på nätet. Tillfälligt slut 
Hemsida http://www.kdapotek.se/Radgivning/barnklubb/Bli-

medlem/Babygavan-ar-tillfalligt-slut/ 



 

 
 

 
Namn Liberos startväska 
Producent SCA 
Distributör MVC 
Innehåll Liberoblöjor, babyvårdsprodukter, en leksak och lite till mamman 
Värde på innehåll - 
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Delas ut på MVC efter födsel 
Hemsida http://www.libero.se/Liberoklubben/Medlemsgavor/ 
 
 

 
 
Namn Gravidbagen 
Producent Babygruppen 
Distributör MVC 
Innehåll Värdecheck babybody, 220kr på mom2mom, föräldraguiden Gravid 

(tidning), 10% rabatt på Allt för föräldrar, 40% rabatt på 
minbebisbok.se, 25% rabatt på Kappahl damkläder 

Värde på innehåll  
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Delas ut av personal på MVC med samarbete med Babygruppen 
Hemsida http://gravidbagen.se 
 
 

 
 
Namn Gravidboxen 
Producent Bigbaby, ICA Maxi 
Distributör BigBaby 
Innehåll Amningsinlägg från Avent, Medelas Purelansalva, Huggies Bäddskydd, 

Nappar och/eller flaskor från Tommee Tippe, Bamsetandkräm och 
Tandborste, babysalva 

Värde på innehåll - 
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Hämtas ut gratis i BigBabybutiken i Häggvik. Uthämtaren måste vara 

synligt gravid. Tillfälligt slut. 
Hemsida - 
 
 



 

  
 
Namn Gravidpaketet 
Producent Allt för Föräldrar 
Distributör Alltforforaldrar.se 
Innehåll Värdecheck babybody, 220kr på mom2mom, föräldraguiden Gravid 

(tidning), 10% rabatt på Allt för föräldrar, 40% rabatt på 
minbebisbok.se, 25% rabatt på Kappahl damkläder 

Värde på innehåll - 
Kostnad Gratis 
Leverans av tjänst Erbjuds gratis till alla som är medlem i alltforforaldrar.se Skickas hem 4-

6 veckor efter beställning 
Hemsida http://www.alltforforaldrar.se/gravidpaketet 
 

 
Namn Goboken välkomstpaket 
Producent Goboken.se 
Distributör Goboken.se 
Innehåll Minnesbok, barnbok, handbok för föräldrar med lekar tips och idéer, 

sex kort och kuvert 
Värde på innehåll 674 kr 
Kostnad Gratis, medlemskap krävs 
Leverans av tjänst Medlemskap i goboken.se krävs därefter beställs välkomstpaketet via 

hemsidan och skickas hem till beställaren 
Hemsida http://www.goboken.se 

 
  



 

Bilaga 3. Kundundersökning 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

BABYBOX 

 
 
Om nej, varför? 
 
Har ej velat anmäla mig till gratisgrejer eftersom man då måste lämna nummer och mejl och därmed bli 
översvämmad med erbjudanden och spam. 
Erbjudandena som fanns i hade gått ut så boxen kändes helt meningslös då inget gick att utnyttja. Fanns inte så 
mycket prover med och det var trist. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Vad var det bästa med Babyboxen? 
 
Min syster reggade mig på sidan och strax efter fick jag ett mail om att jag kunde hämta en babybox. Dock hade jag 
åkt därifrån redan men hämtade den senare. Funkade perfekt. 
Nappar 
Att man fick småprover på saker man inte kände till och kunde testa utan att behöva köpa storpack av allt 
Rabattkuponger 
Provprodukter att testa för att få en bild av olika fabrikat på förbrukningsvaror som blöjor, nappar, tvättlappar. 
Rabatter! 
Ett bra startpaket 
Våtservetter 
Gratis blöjor 
Erbjudanden hos klädkedjor som kunde användas efter att bebisen föds 
Blöjhink 
Nappar 
Att det fanns handsprit, en blöja, en haklapp. Och att det fanns våtservetter och trosskydd 
 
 
Var det något du var missnöjd med över Babyboxen? 
 
En del junk som bara var att slänga 
Den innehöll mer reklam och färre bra artiklar än andra boxar jag testat 
Mycket strunt i som man inte hade användning för. Mycket reklamlappar bara 
Kunde vara fler blöjor 
Gammal tidning i 
Några erbjudandekoder var inte giltiga 
Jag valde att inte registrera mig för att hämta ut Babyboxen pga de 10-15 företag som då skulle skicka reklam till 
mig 
För mycket reklam 
Allt faktiskt 
Det fanns liksom inte så mycket i paketet som vi hade väntat oss. Annars var vi rätt så nöjda med det vi ändå fick, 
fast det hade ju kunnat ha följt med fler blöjor än en, någon mjukleksak och det hade kunnat följa med en 
nappflaska och tandborste också. Det hade även kunnat följa med amningspaddar till mamman. 
Insåg att blöjhinken krävde deras dyra påsar. Mindre bra 
 
 
Vad gjorde du med Babybox-förpackningen efter att du packat upp innehållet? 
 

 



 

BABYTOBE

 
 
Om nej, varför? 
 
Har ej hört talas om denna. Har ej velat anmäla mig till gratisgrejer eftersom man då måste lämna 
nummer och mejl och därmed bli översvämmad med erbjudanden och spam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vad var det bästa med Babytobeboxen? 
Kommer inte ihåg innehåll i specifik box.  
Att man fick småprover på saker man inte kände till och kunde testa utan att behöva köpa storpack av allt. Babytvål och 
babyolja 
Erbjudanden 
Nappflaska 
Pysventil 
Användbara saker 
 
Var det något du var missnöjd med över Babyboxen? 
För mycket reklam 
 

 
 
 
 
 
KRONANS BABYGÅVA 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Vad var det bästa med Kronans babygåva? 
Nappflaskan 
Flaskan 
Krämerna till bebisen 
Fulstora produkter. Bland annat tvål och schampoo 
Nappflaska och napp 
 
Var det något du var missnöjd med över Kronans babygåva? 
Jobbigt att ange exakt var man ville hämta ut den 
 
 
 
 

 



 

GRAVIDBOXEN

 

 
 
Om nej, varför? 
Har ej velat anmäla mig till gratisgrejer efs man då måste lämna nr och mejl och därmed bli översvämmad med 
erbjudanden och spam. 
 

 
 
Vad var det bästa med Gravidboxen? 
Bästa boxen. Rikligt innehåll 
Pröva olika produkter 
 
Var det något du var missnöjd med över Gravidboxen? 
Ofta slut när man skulle hämta ut den. 
 



 

 
BABYBAGEN 

 
 
 

 
 

 
Vad var det bästa med Babybag? 
Badolja och andra produkter i små testförpackningar, samt att babybagen var en tygpåse som går att återanvända 
och tvätta 
Miljövänligt 
Rabattcheckar, prover av olika slag typ babyolja, babykräm osv. Fick även barnbok att hämta på biblioteket 
Startpaket blöjor 
Blöjor och body 



 

Strumpor 
Kläder från PoP 
Strumpor och blöjor 
Den innehöll mycket smått och gott som man behöver som nybliven förälder 
Tygpåsen 
Det var väldigt bra saker som man inte har tänkt på att man behöver ha 
Att man fick småprover på saker man inte kände till och kunde testa utan att behöva köpa storpack av allt 
Provapå produkterna som fanns i den 
Bra för att få en uppfattning om vad som fungerar bra/dåligt. 
 
Var det något du var missnöjd med över Gravidboxen? 
Mycket reklam. Har blivit mindre testprodukter sen jag fick första. Så tycker att den har försämrats sedan 2007 
Mycket irrelevant reklam 
Rabatt från Lindex 
Det fanns dåligt med information om ekologiska och miljövänliga produkter som även är mer skonsam för barnets 
kropp och hälsa 
Inte missnöjd, det är ju alltid trevligt att få lite gratisprover, tidningar mm. 
 

 
 
 
LIBEROS STARTVÄSKA 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
Vad var det bästa med Liberos startväska? 
Blöjor 
Blöjor 
Pröva på produkter 
Blöjor 
Blöjor  
Att det fanns en stor variation 
Hela väskan 
Blöjorna och informationsblad med tips om blöjanvändning 
Jag tyckte att det var perfekt att få den på BB då det fanns alla produkter man behöver för barnet. Om man nu 
hade glömt att köpa något så kunde det finnas i startväskan. 
Blöjorna och hängleksaken 
Bra start 
Blöjorna och mössan 
Rabattkuponger och gratis strumpor/haklapp 
Det lilla leksaks-biet som följde med, det blev en stor hit hos lillan och är något som de flesta föräldrar har satt fast 
på deras barnvagnar. 
Den innehöll mycket smått och gått som vi hade användning av i början 
 
Var det något du var missnöjd med över Liberos startväska? 
Att jag inte fick den trots registrering på hemsidan 
Själva väskan var plastig och kändes inte så miljövänlig 
Något libero skulle kunna skylta med tydligare är deras svanen-märkning vilket inte pampers har (för att jämföra 
med de mest likvärdiga konkurrent, enligt mig. 
Det fanns dåligt med information om ekologiska och miljövänliga produkter som även är mer skonsam för barnets 
kropp och hälsa 
Inte missnöjd, det är ju alltid trevligt att få lite gratisgrejer – speciellt m första barnet 

 



 

 
 
GRAVIDBAGEN 

 

 



 

Vad var det bästa med Gravidbagen? 
- 
Var det något du var missnöjd med över Gravidbagen? 
- 

 
 
 
GRAVIDPAKETET FRÅN ALLT FÖR FÖRÄLDRAR 

 
Om nej, varför? 
- 



 

 
 
Vad var det bästa med Gravidpaketet? 
- 
 
Var det något som du var missnöjd över med Gravidpaketet? 
- 
 
Vad gjorde du med förpackningen till Gravidpaketet efter att du packat upp innehållet? 

 

 
 
GOBOKENS VÄLKOMSTPAKET 

 

 



 

 
Om nej, varför? 
Ville ej bli medlem 
 

 
 
Vad var det bästa med Liberos startväska? 
Boken om mig och det prassliga hjärtat 
Innehöll leksaker eller böcker som vi fortfarande använder när mitt barn är 1 år nu 
Boken om mig 
Roligt att prenumerera 
 
Var det något du var missnöjd med över Liberos startväska? 
Ger sig inte, vad gäller att värva dig som kund 
Jag har försökt få denna men inte fått.. 
De vill att man ska fortsätta som kund och trakasserar en med mail efteråt 
 
Vad gjorde du med förpackningen till gravidpaketet efter att du packat upp innehållet? 

  
 
 
ALMÄNNA FRÅGOR 

 



 

 
 

 
Vilken eller vilka produkter, i de paket du har erfarenhet av, hade du mest användning 
för? 
Blöjor, krämer hygienartiklar 
Bepanthen, rabattcheck på Polarn och Pyret 
Hygienprodukter från kronan 
Blöjor 
Amningsskydd, blöjor, mössa, rabatt på blöjor, strumpor 
Blöjor och olja 
Blöjor, mössa, leksaksmobil, haklapp, kräm 
Leksak 
Blöjor och amningsinlägg 
Napp och nappflaska, blöjor och strumpor 
Wetwipes 
Blöjor, nappflaska, napp 
Blöjor, våtservetter, nappflaska, salva och olja 
Body 
Blöjor, nappflaska och rabattcheckar 
blöjor 
Våtservetter, blöjor, krämer 
Mössa, Polarn och Pyret rabatt, strumpor 
Bodylotion till barn 
Olja, babytvål, kräm, hängleksak, napp 
Handsprit, trosskydd, blöja, våtservetter, haklapp och skedar 
Hudprodukter, bok, leksak 
Blöjprover, salvor till bebisen 
Strumpor, kupong att hämta ut en body 
Blöjor, kräm och leksak 
Pysventil och blöjor 
Blöjor, badolja, amningsskydd, tvättlappar, leksak/skallra 
Hygienartiklar, blöjor och strumpor 
blöjor 
 



 

 
 
Vad för innehåll skulle du vilja få i dessa paket om du fritt fick välja? 
Vårdande produkter för barn och gärna även för mamman. Tidning för föräldrar med rabatt på prenumeration. 
Erbjudande på vårdande produkter och blöjor 
Wetwipes och kräm för röda rumpor 
Leksak, blöjor 
Blöjor, våtservetter, nappflaska och salva 
Ersättning, blöjor, våtservetter, amningsskydd 
Neutrala saker 
Liten handbok om tips för ny förälder 
Napp, tvål, olja, krämer och rabatt på blöjor samt kanske nappflaska 
Blöjor, olika hudvårdsprodukter, erbjudanden, leksaker till barnet 
Någon bra nappflaska. Olika typer av nappar. Plastskedar. Bindor. Ekologiska produkter som olja och blöjkräm. 
Pipmugg 
Torra tvättlappar, En Body och byxa till nyfödd. Mysig filt 
Blöjor eftersom alla blöjor är så olika och passar olika bra. Kläder som är i större storlekar och med ekologisk 
bomull/infärgning. Tvålprover utan giftiga ämnen. Krämer för röd hud, giftfri bitring och leksak 
Blöjor, våtservetter, tidningar, blöjsalva, erbjudande med rabatt på blöjor 
Blöjor, nappflaskor, rabattcheckar 
Blöjor, babyolja, babyhudkräm, informationsblad om vad som kommer att hända framöver med barnet 
Polarn och Pyret- rabatt, Mini Rodini-mössa 
Liberoblöjor, våtservetter, nappflaska från MAM, haklapp i tyg, skedar, nappar (en i latex och en i silikon), 
tandborste, gosedjur/mjukleksak, handsprit, trosskydd, amningsskydd, erbjudanden från babyproffsen, rabatter 
från olika mataffärer som ICA, Willys och Coop  
Blöjor, napp, badolja, amningsskydd, baby wipes, maxibindor, bröstvårtsskydd 
Babykräm, barnolja, napp, sked 
Förbrukningsprodukter av olika märken för att jämföra 
Amningsrelaterade produkter, kräm för brösten och luftkoppar eller erbjudanden på sådana 
Olika sorters blöjor, för att slippa köpa alla olika 
Blöjor, våtservetter, babykräm, klädesplagg, rumpsalva, leksak, bröstvårtskräm, amningsinlägg 
Blöjor, rabatt på blöjor och kläder, napp 
Prover av olika produkter som passar den nyfödda 
Nappar, kläder, blöjor, angelsaxare, pysventil 
Informationsblad om ekologiska produkter och dess fördelar 
Babyolja, bitring 
Amningslinne/bh, nagelfil/sax, förlossningsbindor, napp, bib 



 

Bilaga 4. Intervju med butiksägare 
24 deltagande. 
 
Ungefär hur många boxar delar er butik ut per månad? 
Från 25 – 350 stycken.  Snitt 95 st per månad. 
 
 
Hur ofta beställer ni Babyboxar från centrallagret? 
2 gånger i månaden. 
1 gång i månaden. 
Var tredje månad. 
2 gånger per år.  
 
 
Hur många boxar beställer ni från centrallagret åt gången? 
Hel eller halv pall.  178 förpackningar per pall.  
 
 
Hur lång tid brukar det ta att få leverans av Babyboxar till butiken?  
3 dagar. 
Ca 1 vecka. 
Samtidigt med nästa leverans. 
Några gånger har det varit slut på centrallagret. Ca 3 veckor då. 
 
 
Hur upplever du att hanteringen av Babyboxen fungerar idag? 
 

 
Där 1 är dåligt och 4 bra.  
 
 
Är det något som du anser skulle kunna förbättras eller förenklas med hanteringen av 
Babyboxen? 
Hanteringen fungerar hyffsat, förutom att vi måste stå och plocka ur och i grejer.  
Den ska alltid finnas på lager.  
Det hade varit bättre om vi skulle kunna beställa det antalet vi vill ha, många fraktskadade boxar. 
BP varor ska finnas i boxen.  
 
Är det något du tycker fungerar mindre bra med Babyboxen? 
Innehållet! Totalt värdelöst, bara konkurrerande reklam och inget vi saluför finns i förpackningen.  
Den finns inte alltid på lager.  
 
 



 

Upplever du att babyboxen bidrar till lönsamheten för din butik? 
 

 
 
 
Om ja, på vilket sätt bidrar den till lönsamheten? 
Det skapar trafik till butiken samt att kunderna lär sig vart vi finns.  
Vi får in kunden i butiken och kan på så vis fånga kunden tidigt. 
 
 
Har det hänt att en kund har kommit till er butik för att hämta ut en Babybox, utan att ha 
fått en på grund av att ni inte haft några i butiken? 
 

  
 
 
Brukar kunderna köpa någonting mer när de hämtar ut boxarna? 
 

 
 
 
Om ja, ge exempel på vad de har köpt i samband med uthämtning av Babyboxen: 
Napp, amningsprylar eller andra förberedande prylar för bebisen. 
Oftast småplock.  
Vissa hämtar box i samband med bokning av vagn. 
Kanske en blöjhink eller nappar. 
Ofta amningsprylar och andra ”inför barnet” prylar. 
 
 
 



 

 
Vem är det som hämtar ut Babyboxen? 
 

  
 
Har kunderna uttryck några synpunkter på Babyboxen till er? 
Besvikna på innehållet. Kuponger som gått ut eller med kort inlösentid.  
Att det är fel innehåll, det stämmer inte överens med reklamen de sett. Idag skäms vi när vi lämnar ut boxen 
för det är alldeles för dåligt innehåll och det tycker kunderna också.  
Ja, de vill ha en blöjhink, för de fick de för ett antal år sedan. 
Oftast positiva för att den är gratis.  
Irritation om boxar saknas, eftersom de kan ha åkt långt. 
 
 
Har du några övriga synpunkter på Babyboxen och hanteringen av den idag? 
Kan förbättras oerhört med rätt innehåll, skulle inspirera butiker att jobba kring den.  
Babyboxen måste innehålla något som ger ett mervärde för kunden och som gör att kunden knyts till vår kedja 
och butik.  
Jag skulle vilja att många av våra leverantörer finns representerade i boxen.  
Att ha babyproffsenskatalog i varje box är ett måste för framtiden.  
Vi måste ha kontroll över innehållet. Oerhört viktigt att ha det. Är innehållet dåligt blir kunderna sura.  
 

 



 

Bilaga 5. QFD-matris 
 
 
 
  



 

Bilaga 6. Friktionsmätningar Papperstrukturer 

 
Matt struktur 
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Mätning # Medelvärde 
1 1,40 
2 1,33 
3 1,35 
4 1,31 
Totalt medelvärde 1,35 

 
 
 
Blank struktur 
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Mätning # Medelvärde 
1 2,09 
2 2,03 
3 2,03 
4 2,06 
Totalt medelvärde 2,05 

 
 
 
Wellpappstruktur 
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Mätning # Medelvärde 
1 0,43 
2 0,34 
3 0,37 
4 0,35 
Totalt medelvärde 0,37 

 

 
Textur  
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Mätning # Medelvärde 
1 2,09 
2 2,01 
3 2,07 
4 1,97 
Totalt medelvärde 2,04 
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Bilaga 7. Friktionsmätningar Band 

Bomullsband
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Mätning # Medelvärde 
1 0,74 
2 0,72 
3 0,70 
4 0,68 
Totalt medelvärde 0,71 

 
Dubbelsidigt satinband 

 
 

 
 

 
 
 

Mätning # Medelvärde 
1 0,82 
2 0,73 
3 0,62 
4 0,61 
Totalt medelvärde 0,70 
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Ensidigt satinband 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

Mätning 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

Mätning 2 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

Mätning 3 

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

Mätning 4 



 

Mätning # Medelvärde 
1 0,65 
2 0,76 
3 0,70 
4 0,75 
Totalt medelvärde 0,71 

Polyesterband 
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Mätning # Medelvärde 
1 0,76 
2 0,70 
3 0,64 
4 0,61 
Totalt medelvärde 0,68 

Ribbat satinband 
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Mätning # Medelvärde 
1 0,65 
2 0,58 
3 0,50 
4 0,47 
Totalt medelvärde 0,55 
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Bilaga 8. Inspirationsboard 
 
 
  



 

Bilaga 9. Konceptval 
 

    
 

  
 

 
 Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Tillverkning 3 1 2 5 
Lastning 5 3 4 2 
Innovativ 3 5 3 1 
Attraktiv 5 5 3 1 
Anpassad för packning 5 3 4 2 
Översikt av innehåll 5 4 3 1 

Summa 26 21 19 12 
 
 
Prototyp 1 fick högst poäng och valdes därför att fortsätta utvecklas. Olika lock utformades och 
efter undersökning av tillverkningsmöjligheter utvecklades modellen till en enklare tillverkning.  

Prototyp 1 

Prototyp 3 

Prototyp 2 

Prototyp 4 



 

Bilaga 10. Materialåtgång 

 
Babybox 
Area 
Långsidor:    2,95 ∙ 2,42 ∙ 2 = 14,3 𝑑𝑚2 
Kortsidor:   1,28 ∙ 2,42 ∙ 2 = 6,2 𝑑𝑚2 
Limflik:   0,2 ∙ 2,42 ∙ 2 = 0,5 𝑑𝑚2 
Lock:     1,28 ∙ 0,73 ∙ 2 = 1,9 𝑑𝑚2 
    2,95 ∙ 1,2 =  3,54 𝑑𝑚2 
    2,95 ∙ 1,26 = 3,7 𝑑𝑚2 
    1,8 ∙ 0,23 = 0,4 𝑑𝑚2 
Botten:    8,46 ∙ 0,672 = 5,7 𝑑𝑚2 
Handtag:   −(0,2 ∙ 1,11) = −0,2 𝑑𝑚2 
Total area: 36 dm2   
 
Arkstorlek:   11 ∙ 9 = 99 𝑑𝑚2 
Svinn/förpackning:  36 ∙ 2 99⁄ = 0,73 

13,5% materialsvinn per förpackning 
 
Volym:    2,95 ∙ 1,28 ∙ 2,42 = 9,1 𝑑𝑚3 
 
 
 
 
BabySetGo 
Area 
Långsidor:    3,6 ∙ 2,7 = 19,4 𝑑𝑚2 
Kortsidor:    1,35 ∙ 2,7 ∙ 2 − (0,085 ∙ 1,35) = 7,2 𝑑𝑚2 
Limflik:   0,25 ∙ 2,7 = 0,7 𝑑𝑚2 
Lock:    0,65 ∙ 3,6 = 2,3 𝑑𝑚2 
    3,6 ∙ 0,9 2 = 1,6 𝑑𝑚2⁄  
Botten:    9,9 ∙ 0,675 = 6,7 𝑑𝑚2 
Total area: 38 dm2 
 
Arkstorlek:   11 ∙ 9 = 99 𝑑𝑚2 
Svinn/förpackning  38 ∙ 2 99⁄ = 0,77 

11,5% materialsvinn per förpackning 
 
Volymberäkning BabySetGo:  

3

3

3

3,6 1,35 2,6 6,4
2

0,675 1,35 2,7 1, 23
2

1,23 0,407
3

dm

dm

dm

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
=

=

 

Volym:    6,4 − (2 ∙ 0,407) = 5,6 𝑑𝑚3 



 

Bilaga 11. Materialspecifikation KorsnäsWhite 
 
 
  



 

Bilaga 12. Ritning BabySetGo 
 

  



 

Bilaga 13. Val av tillverkare 
 
 
Kriterier Vikt 

[1-5] 
Trioplast Avisera 

 
Antpac 

 
Låg tillverkningskostnad/förpackning 5 3 1 4 

Kort ordertid 3 3 3 5 
Hög produktkvalité 4 5 4 5 
Bra support 4 4 4 5 
Lätt att ändra design 3 4 5 4 
Lätt att följa orderstatus 1 2 1 3 
Bra kontroll på bäställningsvolymer 2 2 1 5 
Certifierad inom kvalitetsledning, ISO9001 4 5 5 5 
Certifierad inom miljöledning, ISO14001 4 5 5 5 
Total 150 118 113 140 
 



 

Bilaga 14. Offert 
 
 
  



 

Bilaga 15. LCA – Babybox 
      

 

 

  

Eco Audit Report 
 

  

       

        

Product Name 
 

  

Babybox 
 

 

Product Life (years) 
 

  

18 
 

   

        

Energy and CO2 Footprint Summary: 
 

 

  

   

      

 

 

 

      

    

Energy Details... 
 

 

      

 

 

 

    

CO2 Details... 
 

 

      

  

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 
Material 8.05 57.9 0.233 32.3 
Manufacture 5.19 37.3 0.442 61.2 
Transport 0.542 3.9 0.0385 5.3 
Use 0 0.0 0 0.0 
Disposal 0.12 0.9 0.00838 1.2 
Total (for first life) 13.9 100 0.722 100 
End of life potential -4.21  -0.0388  

 

 

 

  



 

  

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Energy and CO2 Summary 
 Energy Analysis 

 

 

  

 

 Energy (MJ)/year 
Equivalent annual environmental burden (averaged over 18 year product life): 0.766 

  

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Energy and CO2 Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 

processed** 
(kg) 

Energy 
(MJ) % 

Box Cardboard 20,0% 0.16 1 0.18 6.8 84.2 

Handtag PE-LD (molding and 
extrusion) Virgin (0%) 0.015 1 0.016 1.3 15.8 

Total    2 0.2 8.1 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

 

 

   

 

 

Manufacture: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

   

 

Component Process % Removed Amount processed Energy 
(MJ) % 

Box Cutting and trimming 13.5 0.024 kg 0.0073 0.1 

Handtag Polymer molding - 0.016 kg 0.3 5.7 

Limning Adhesives, heat curing - 0.01 m^2 0.27 5.2 

tryck Painting - 0.37 m^2 4.4 85.6 

Färgning av handtag Powder coating (polymer) - 0.0023 m^2 0.17 3.4 

Total    5.2 100 
  

 

      

 

 

Transport: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

Breakdown by transport 
stage 

 

 

Total product mass = 0.17 kg 
 

 

Stage name Transport type Distance (km) Energy (MJ) % 
Box 14 tonne truck 1.5e+03 0.21 39.6 

Handtag 14 tonne truck 2.3e+03 0.33 60.4 

Total  3.7e+03 0.54 100 
 

      

Breakdown by components 
 

     

Component Component mass (kg) Energy (MJ) % 
Box 0.16 0.49 91.2 

  

 



 

Handtag 0.015 0.048 8.8 
Total 0.17 0.54 100 

  

 

      

 

 

Use: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode Energy (MJ) % 
Static 0  
Mobile 0  
Total 0 100 

 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Box Recycle 100.0 0.11 91.2 

Handtag Recycle 100.0 0.011 8.8 
Total   0.12 100 

 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Box Recycle 100.0 -3.4 80.4 

Handtag Recycle 100.0 -0.82 19.6 

Total   -4.2 100 
 

 

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

  

 
   

  



 

  

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Energy and CO2 Summary 
 CO2 Footprint Analysis 

 

 

  

 

 CO2 (kg)/year 
Equivalent annual environmental burden (averaged over 18 year product life): 0.0401 

  

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Energy and CO2 Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 

processed** 
(kg) 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Cardboard 20,0% 0.16 1 0.18 0.18 77.3 

Handtag PE-LD (molding and 
extrusion) Virgin (0%) 0.015 1 0.016 0.053 22.7 

Total    2 0.2 0.23 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

 

 

   

 

 

Manufacture: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
CO2 

footprint 
(kg) 

% 

Box Cutting and trimming 13.5 0.024 kg 0.00056 0.1 

Handtag Polymer molding - 0.016 kg 0.022 5.0 

Limning Adhesives, heat curing - 0.01 m^2 0.047 10.6 

tryck Painting - 0.37 m^2 0.36 82.1 

Färgning av handtag Powder coating (polymer) - 0.0023 m^2 0.0094 2.1 
Total    0.44 100 

  

 

      

 

 

Transport: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

Breakdown by transport 
stage 

 

 

Total product mass = 0.17 kg 
 

 

Stage name Transport type Distance (km) CO2 footprint 
(kg) % 

Box 14 tonne truck 1.5e+03 0.015 39.6 

Handtag 14 tonne truck 2.3e+03 0.023 60.4 

Total  3.7e+03 0.038 100 
 

      

Breakdown by components 
 

     

Component Component mass (kg) CO2 footprint 
(kg) % 

  

 



 

Box 0.16 0.035 91.2 

Handtag 0.015 0.0034 8.8 
Total 0.17 0.038 100 

  

 

      

 

 

Use: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode CO2 footprint (kg) % 
Static 0  
Mobile 0  
Total 0 100 

 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Recycle 100.0 0.0076 91.2 

Handtag Recycle 100.0 0.00074 8.8 

Total   0.0084 100 
 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Recycle 100.0 -0.0045 11.7 

Handtag Recycle 100.0 -0.034 88.3 

Total   -0.039 100 
 

 

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

  

 
   

 
  



 

Bilaga 16. LCA – BabySetGo 
      

 

 

  

Eco Audit Report 
 

  

       

        

Product Name 
 

  

BabySetGo 
 

 

Product Life (years) 
 

  

18 
 

   

        

Energy and CO2 Footprint Summary: 
 

 

  

   

      

 

 

 

      

    

Energy Details... 
 

 

      

 

 

 

    

CO2 Details... 
 

 

      

  

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 
Material 6.96 55.0 0.197 28.9 
Manufacture 5.31 42.0 0.458 67.2 
Transport 0.281 2.2 0.02 2.9 
Use 0 0.0 0 0.0 
Disposal 0.0945 0.7 0.00662 1.0 
Total (for first life) 12.6 100 0.681 100 
End of life potential -3.21  0.00653  

 

 

 

  



 

  

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Energy and CO2 Summary 
 Energy Analysis 

 

 

  

 

 Energy (MJ)/year 
Equivalent annual environmental burden (averaged over 18 year product life): 0.697 

  

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Energy and CO2 Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 

processed** 
(kg) 

Energy 
(MJ) % 

Box Cardboard 10,0% 0.13 1 0.15 5.9 85.4 

sidenband 
PC/Polyester transparent 

amorphous (general 
purpose) 

Virgin (0%) 0.01 1 0.01 1 14.6 

Total    2 0.16 7 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

 

 

   

 

 

Manufacture: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

   

 

Component Process % Removed Amount processed Energy 
(MJ) % 

Box Cutting and trimming 11.5 0.017 kg 0.0051 0.1 

sidenband Polymer extrusion - 0.01 kg 0.063 1.2 

sidenband Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Limning av förpackning Adhesives, heat curing - 0.01 m^2 0.27 5.1 

Färgning av band Painting - 0.034 m^2 0.41 7.7 

Tryck Painting - 0.38 m^2 4.6 85.9 
Total    5.3 100 

  

 

      

 

 

Transport: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

Breakdown by transport 
stage 

 

 

Total product mass = 0.14 kg 
 

 

Stage name Transport type Distance (km) Energy (MJ) % 
Box 14 tonne truck 6.9e+02 0.082 29.0 

Band Sea freight 8.2e+03 0.18 65.3 

Band 14 tonne truck 1.3e+02 0.016 5.7 

Total  9e+03 0.28 100 
 

      

 



 

Breakdown by components 
 

     

Component Component mass (kg) Energy (MJ) % 
Box 0.13 0.26 92.9 

sidenband 0.01 0.02 7.1 
Total 0.14 0.28 100 

 

  

 

 

      

 

 

Use: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode Energy (MJ) % 
Static 0  
Mobile 0  
Total 0 100 

 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Box Recycle 100.0 0.091 96.3 

sidenband Combust 50.0 0.0035 3.7 
Total   0.095 100 

 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Box Recycle 100.0 -3.2 98.8 

sidenband Combust 50.0 -0.037 1.2 

Total   -3.2 100 
 

 

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

  

 
   

  



 

  

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Energy and CO2 Summary 
 CO2 Footprint Analysis 

 

 

  

 

 CO2 (kg)/year 
Equivalent annual environmental burden (averaged over 18 year product life): 0.0378 

  

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Energy and CO2 Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 

processed** 
(kg) 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Cardboard 10,0% 0.13 1 0.15 0.15 74.8 

sidenband 
PC/Polyester transparent 

amorphous (general 
purpose) 

Virgin (0%) 0.01 1 0.01 0.049 25.2 

Total    2 0.16 0.2 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

 

 

   

 

 

Manufacture: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
CO2 

footprint 
(kg) 

% 

Box Cutting and trimming 11.5 0.017 kg 0.00039 0.1 

sidenband Polymer extrusion - 0.01 kg 0.0047 1.0 

sidenband Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Limning av förpackning Adhesives, heat curing - 0.01 m^2 0.047 10.3 

Färgning av band Painting - 0.034 m^2 0.033 7.3 

Tryck Painting - 0.38 m^2 0.37 81.3 

Total    0.46 100 
  

 

      

 

 

Transport: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

Breakdown by transport 
stage 

 

 

Total product mass = 0.14 kg 
 

 

Stage name Transport type Distance (km) CO2 footprint 
(kg) % 

Box 14 tonne truck 6.9e+02 0.0058 29.0 

Band Sea freight 8.2e+03 0.013 65.3 

Band 14 tonne truck 1.3e+02 0.0011 5.7 
Total  9e+03 0.02 100 

 

 



 

      

Breakdown by components 
 

     

Component Component mass (kg) CO2 footprint 
(kg) % 

Box 0.13 0.019 92.9 

sidenband 0.01 0.0014 7.1 
Total 0.14 0.02 100 

 

  

 

 

      

 

 

Use: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode CO2 footprint (kg) % 
Static 0  
Mobile 0  
Total 0 100 

 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Recycle 100.0 0.0064 96.3 

sidenband Combust 50.0 0.00025 3.7 
Total   0.0066 100 

 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

Box Recycle 100.0 -0.0043 -65.2 

sidenband Combust 50.0 0.011 165.2 
Total   0.0065 100 

 

 

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Energy and CO2 Summary 
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