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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen 
HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera 
begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av 
Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden 
mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket 
innebär att kassen bärs på axlarna. På kassens handtag finns även en mellandel fastsatt vilket gör att 
handtagen hålls uppe på axlarna. 

Denna rapport kommer behandla ekonomiska aspekter som berör Dubbelkassen. En SWOT-analys 
och Philip Kotlers 4P leder i slutändan fram till en marknadsföringsplan. Dessutom identifieras 
Dubbelkassens intressenter samt hur de påverkar/påverkas av projektet. Slutligen genomförs ett 
materialval baserat på olika plasters hållbarhet. Vidare granskas och analyseras dagslägets 
tillverkningsteknik för att undersöka vilket steg i tekniken som bör modifieras för tillverkning av 
Dubbelkassen. Dubbelkassen vänder sig till en högst konservativ marknad. Bärkassens utformning är 
inte ifrågasatt på marknaden och kunden inser inte behovet av förändring. Vidare uppstår 
meningsskiljaktigheter om huruvida produkten är priskänslig eller ej. 

Tillverkningstekniken så som den ser ut i dagsläget kan inte producera Dubbelkassen. Av denna 
anledning utvecklades Plattkassen som uppfyller tillverkningsteknikens krav. En ny stanskniv för 
tillverkning utvecklades även. Materialvalet skedde naturligt då en utav plasterna, LDPE, var bättre ur 
hållbarhetssynpunkt. Plattkassen är en version av Dubbelkassen men den är designmässigt försämrad 
jämfört med Dubbelkassen. Detta medför att Dubbelkassens design bör förändras för att den skall gå 
att producera. Ett fortsatt samarbete med Trioplastkoncernen och Axfood är därför nödvändig innan 
lansering.  
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Abstract 

The development of the Twinbag started during the spring of 2011 as a project in the course 
HM1025 Ergonomics. The report done in that course had certain limitations that are going to 
be completed in this report. The advantage of the Twinbag is that it leads to better, more 
ergonomic carrying. The difference between a normal shopping bag and the Twinbag is that 
the handles of the bag are elongated which means that the bag is carried on the shoulders. 
There is also a middle part between the handles to avoid the handles from sliding down.  

This report covers the economic aspects of the Twinbag. A SWOT-analysis and Kotler’s 4P 
leads to a marketing analysis. The different stakeholders of the Twinbag are also identified 
and analyzed. Secondly an appropriate material is chosen. Also the manufacturing process is 
identified and analyzed to examine which step that needs to be modified to produce the 
Twinbag. The Twinbag is a product for a highly conservative market. The design of a 
shopping bag is not questioned and the consumer does not feel an urge for a change.  
Furthermore, there are disagreements about whether the product is price sensitive or not. 

The manufacturing as it is today cannot produce the Twinbag. Because of this a new 
prototype was developed called the Flatbag. The Flatbag can be manufactured in the same 
way as shopping bags are manufactured today. A new punching knife was also developed.  

The Flatbag’s design is inferior to the Twinbag. A continued cooperation with 
Trioplastkoncernen and Axfood is therefore necessary before the Twinbag can be produced.  
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1 Inledning 
Rapporten är skriven som ett kandidatarbete i Design och produktframtagning på Kungliga 
Tekniska högskolan, KTH. Rapporten behandlar produktutvecklingen av en bärkasse, så 
kallad Dubbelkassen. Projektet Dubbelkassen startade redan våren 2010 i kursen HM1025. 
Responsen var där så pass god att man valde att gå vidare med arbetet och utveckla produkten 
i kandidatarbetet. Information om produkten var nödvändig att framtagas innan produkten 
kunde presenteras för möjlig kund. 

Vidare i rapporten kommer vissa beteckningar användas för att underlätta förståelsen. En 
överskådlig sammanfattning av dessa begrepp visas i Tabell 1.  

Term i rapport  Betydelse 

Bärkasse 
En vanlig plastkasse som man använder i 

mataffären då man bär hem sina matvaror.  

Slutkonsument 
De som handlar i butiken och köper bärkasse att 

frakta sina varor i.  

Återförsäljare 
De som säljer bärkassarna, i detta fall ägarna av 

matbutikerna.  

Tillverkare 
Tillverkare är de företag som har fabriker som 

tillverkar bärkassar från Polyetenpellets till färdiga 
plastkassar med tryck på 

Tabell 1. Figuren visar beteckningar som används kontinuerligt i rapporten samt en kort 
förklaring till dessa begrepp. 

1.1 Bakgrund 
Bärkassen är en produkt som används för att frakta hem matvaror från matbutiken. Kassen 
kan på ett bekvämt och enkelt sätt införskaffas i samband med att man handlar sina varor i 
kassan. Hela 88,2% av svarande i en undersökning köper en eller fler bärkassar i samband 
med att de handlar sina varor, se Bilaga 1. Bärkassen är en produkt som formmässigt inte 
utvecklats på många år, däremot har fokus istället legat på att ta fram ett bättre material för 
tillverkning av bärkassar.  

Bärkassen är därmed en konservativ produkt. Med detta menas att kunden har vant sig vid 
kassens utformning och de negativa aspekterna som tillkommer. Vid 
marknadsundersökningar framkommer det dock att hela 49,3 % av svarande anser att de 
upplever obehag då de bär hem sina matvaror, se Bilaga 1. Vidare undersökningar visar även 
att kroppen belastas på ett oergonomiskt sätt då kassarna1 bärs. Hela 46,1 % anser att 
kassarna slår i benen då de bärs, och detta islag kompenseras genom att man vinklar 
handleder och axlar för att undvika islag, se Bilaga 1. Detta medför smärtor i de områden som 
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belastas felaktigt. Vidare ligger kassens vikt långt bort från kroppens centrum vilket medför 
snedbelastning. Studier visar att gång påverkas som mest då vikten bärs i händerna. Kroppen 
blir då som mest snedbelastad vilket medför att man kompenserar vikten genom att svikta 
fram och tillbaka och fötterna vrids felaktigt i förhållande till marken. Denna typ av 
kompensation är som störst vid bärande i händerna, men har även påvisats i mindre 
utsträckning vid bärande i armvecket (Duk-Hyun An et al, 2010).  

Arbetet med att utveckla en bärkasse som i mindre utsträckning påverkar kroppen felaktigt på 
tidigare nämnda sätt började redan våren 2010 i kursen HM1025. I detta projekt lades fokus 
på att utveckla bärkassen så att denna skulle vara mer ergonomisk. Avgränsningar i detta 
arbete var kostnader för kassen, miljöpåverkan och så vidare. Dessutom togs ej hänsyn till om 
kassen vid ett senare skede användes till något annat, till exempel att slänga sopor i. Arbetet 
avslutades med en prototyp som påvisade mindre smärtor i axlar, händer och armar. Dessutom 
har problemet med islag i benen helt eliminerats.  

Sammanfattningsvis blev resultatet av projektet mycket fördelaktigt för Dubbelkassen. 
Bärtester påvisade att Borgs CR-10 skala låg mellan 0 och 7 för en vanlig kasse, med ett 
medelvärde på 4,8. Vidare låg samma värde mellan 0 och 3 för Dubbelkassen, med ett 
medelvärde på 0,9.  

Kroppskartor visade att smärtpunkterna flyttades från att vara utspridda över händer, armar 
och axlar till att övervägande ligga på axlarna. Simuleringsprogrammet JACK 6.0.2 påvisade 
även att momenten på leder i armar och axlar minskade då man flyttade vikten från händer till 
övre delen av ryggen.  

För vidare information om hur denna prototyp utvecklades samt hur tidigare nämnda 
undersökningar genomfördes rekommenderas läsaren till tidigare rapport (Palmér et al, 2010). 
En överskådlig bild av vad som genomfördes i den tidigare rapporten samt var denna rapport 
har sitt avstamp illustreras i Figur 1. Prototypen kommer i detta arbete kallas för 
Dubbelkassen.  

 

 

 
Figur 1. Figuren visar vad som genomfördes i HM1025 och var denna rapport har sitt 

avstamp. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att vidareutveckla arbetet som påbörjades i kursen 
HM1025. De avgränsningar som tidigare sattes ska nu bearbetas och utvecklas så att 
produkten kan presenteras för möjlig kund. Arbetet syftar till att fördjupa förståelsen för hur 
en produkt går från tanke till färdig produkt. Detta innebär att gå igenom de steg som är 
obligatoriska innan en ny produkt kan börja tillverkas och därav skall områdena tillverkning, 
ekonomiska aspekter och materialval behandlas. 

1.3 Mål 
Målen med detta projekt är att 

• Identifiera kunden/intressenter 
• Marknadsanalyser 
• Ekonomiska analyser 
• Kostnader och pris på Dubbelkassen tas i beaktning 
• Tillverkningsprocessen samt hur denna måste förändras för att tillverka Dubbelkassen 
• Materialval 

1.4 Avgränsningar 
Debatten om miljöpåverkan och miljöaspekter är alldeles för stor och utbredd i dagsläget för 
att kunna rymmas i detta arbete. Miljödebatten kommer att tas i beaktning under arbetets gång 
men kommer inte ligga som beslutsgrundande information. Materialvalet kommer att styrkas 
med en kort beskrivning av miljöpåverkan men störst tyngd kommer att ligga vid hållbarheten 
hos materialet. Priset på Dubbelkassen kommer inte att beräknas men kostnader kommer att 
tas i beaktning vid beslut om tillverkningsteknik, materialval och så vidare.  

2 Produkten Dubbelkassen 
Prototypen som utvecklades i kursen HM1025 har i detta arbete fått namnet Dubbelkassen. 
Både användartester och simuleringsprogram visade att Dubbelkassen var bättre ut 
bärergononomisk synvinkel än vad dagens bärkassar är. Figur 2 visar hur Dubbelkassen ser 
ut.  
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Figur 2. Figuren visar en 3D-bild på Dubbelkassen sedd snett framifrån.  

2.1 Utformning 
Skillnaden mellan Dubbelkassen och de bärkassar som finns i dagsläget är att den består av 
två plastkassar med förlängda handtag. Ett av handtagen på varje kasse sitter ihop med 
varandra med en så kallad mellandel som utgör ett stöd för användaren så att inte kassarna 
glider ned över axlarna. Kassarnas handtag har även förflyttats från att gå mellan kortsidorna 
till att gå mellan långsidorna, detta för att göra kassen smalare vid bärande. De två hopsatta 
kassarna har samma volym som en vanlig matkasse. Figur 3 visar hur Dubbelkassen ser ut då 
en användare bär dem. Produkten har i stort inte ändrat design sedan ergonomiprojektet för att 
behålla de ergonomiska egenskaperna och för att designen som användes ansågs 
tillfredställande. 
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Figur 3. Figuren visar hur Dubbelkassen ser ut bakifrån då en användare bär den. 

Dessutom kommer Dubbelkassens största och tjockaste del att hamna längst med kroppens 
sidor istället för mot benen som dagens bärkassar gör. Figur 4 visar skillnaden mellan 
Dubbelkassen och en vanlig bärkasse och hur de lägger sig längst kroppens sidor.  

 

Figur 4. Bilden till vänster visar en person som bär en vanlig kasse och bilden till höger visar 
en person som bär Dubbelkassen. 

Dubbelkassen är vit i grunden men det skall som för nuvarande matkassar finnas utrymme för 
butiker att ha reklam och öppettider på kassarna. Materialvalet beskrivs nedan och består av 
en polyetenplast precis som bärkassar tillverkas av idag. 
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2.2 Funktion 
Dubbelkassen är tänkt att användas som ett komplement till vanliga kassar i 
dagligvaruhandeln. De gånger en konsument behöver ta två kassar är tanken att konsumenten 
skall välja Dubbelkassen. Även de personer som tänkt bära en tung kasse kan dela upp maten 
och bära skönare och lättare med en Dubbelkasse och förhoppningsvis blir även de kunderna 
vana vid att använda Dubbelkassen. Kunder som går hem från matbutiken är i fokus men även 
de som åker kommunalt eller bil till matbutiken tillhör den sekundära kundgruppen. Figur 5 
nedan visar hur Dubbelkassen ser ut då konsumenten lämnat butiken.  

 

 

Figur 5. Figuren visar ett bildspel hur Dubbelkassen ser ut då en användare bär den i olika 
situationer. 

Kassen packas på packhyllorna nedanför rullbanden för maten. Sedan vänder sig 
slutkonsumenten om och trär över det ena handtagen över axeln och sedan det andra 
handtaget över andra axeln. Denna rörelse liknar den då en person tar på sig en ryggsäck. 
Efter att handtagen sitter på axlarna kan personen sträcka på benen igen och lyfta upp 
kassarna på ett mjukt och ergonomiskt sätt. Figur 6, Figur 7 och Figur 8 visar hur det ser ut då 
en användare tar på sig Dubbelkassen.  
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Figur 6. Visar hur en person trär på sig en Dubbelkasse med båda handtagen samtidigt. 

 

Figur 7. Bilderna visar hur en person sträcker på benen efter att ha tagit på sig en 
Dubbelkasse. 
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Figur 8. Visar en person som precis tagit på sig Dubbelkassen och är redo att lämna butiken. 

Vidare slipper användaren att bära något i händerna vilket medför att händerna är fria och kan 
användas till annat, till exempel bära ytterligare kassar eller ta upp nycklar ur fickorna. Nedan 
följer tre scenarion där Dubbelkassen skulle underlätta användarens vardag.  

Frågan kring hur man ska kunna slänga sopor i Dubbelkassen då den består av två kassar som 
sitter ihop har under arbetets gång diskuterats.  

2.3 Scenarion 
1. Sara är 38 år gammal och har två barn, Vilgot 3 år och Karin 5 år. Direkt efter jobbet 
skyndar Sara iväg för att hämta Vilgot och Karin på dagis. Ibland måste det inhandlas mat till 
middag och då får Vilgot och Sara följa med till matbutiken. Klockan är då ganska mycket 
och båda barnen är utmattade och ibland lite hyperaktiva. Karin brukar springa i förväg men 
Vilgot vill alltid hålla Sara i handen. När inhandlingen av dagens varor är klar packar Sara 
ned dem i plastkassar, lyfter av dem från packbänken och sedan tittar hon sig om efter Vilgot 
och Karin och de börjar gå tillsammans. Vilgot går för sig själv bredvid Sara för han kan inte 
längre hålla mamma i handen. Karin springer omkring men det är jobbigt för Sara att ha full 
kontroll över henne då de tunga kassarna gör att hon inte lika lätt kan vända sig om för att se 
efter henne. Vid övergångstället ropar Sara på Karin, som är på väg över gatan, att hon skall 
stanna och vänta in henne och Vilgot. Hon brukar hålla barnen i handen då de går över gator 
men det går inte just nu på grund av matkassarna. Väl hemma ställer Sara ned kassarna vid 
ytterdörren slår in koden och puttar upp dörren så att barnen kan gå in. Hon sträcker sig efter 
matkassarna som har börjat skära in i händerna på henne. Väl vid dörren till lägenheten ställer 
Sara ned kassarna igen för att leta i sin handväska efter nycklarna. Hon hittar dem till slut och 
låser upp dörren. Barnen smiter in först och Sara lyfter återigen upp kassarna och bär dem in 
till köket. Sina sista krafter i armarna använder hon för att ställa de tunga kassarna på 
diskbänken innan hon kan pusta ut. 
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En sådan enkel sak som Dubbelkassen skulle underlätta Saras vardag mycket. När hon väl 
packat sina varor kan hon enkelt trä på handtagen på axlarna. Efter att hon enkelt lyft av dem 
från packbänken kan hon ta sina barn i handen och gå hemåt. Väl vid porten trycker hon in 
koden, öppnar dörren med den andra lediga handen och vandrar sedan upp för trapporna. På 
vägen i trappan kan hon leta efter nycklarna i handväskan och sedan öppna den direkt när hon 
kommer fram till dörren. Utan att använda sina armars sista krafter kan hon enkelt ställa ned 
kassarna på diskbänken. 

2. Kajsa är 50 år gammal och bor ihop med sin man Jörgen. Kajsa handlar alltid mat i 
mataffären bredvid hennes arbetsplats och sedan tar hon bussen hem. Då både Kajsa och 
Jörgen är intresserade av matlagning blir det ofta mer än en matkasse när Kajsa handlar. Efter 
att ha packat kassarna bär Kajsa dem till busstationen där hon ställer ned dem för att vänta på 
bussen. Kajsa har lite dålig rygg så hon vill inte bära tungt i onödan men vill inte klaga, lite 
ont har väl ingen dött av. Då bussen kommer lyfter Kajsa upp kassarna igen, bär in dem på 
bussen vid busschauffören och ställer ned dem igen. Hon plockar upp sitt busskort som hon 
alltid har i det lilla innerfacket på handväskan. ”Plick” säger kortavläsningsmaskinen och 
Karin stoppar ned kortet i väskans innerfack igen. Personerna bakom Kajsa börjar bli 
irriterade för att hon är i vägen samt är långsam, men hon väljer att ignorera detta för att inte 
bli på dåligt humör själv. Sen lyfter hon upp kassarna och går bakåt i bussen. Det är ofta fullt 
så Kajsa får stå upp. Hon ställer ned kassarna igen på grund av ryggproblemen. Väl framme 
vid dörren till radhuset försöker Kajsa lyfta upp ena kassen för att ringa på så att Jörgen kan 
komma och öppna dörren. Det var lite för tungt så Kajsa ställer ned kassarna igen. Det har 
regnat ute så kassarna blir lite smutsiga på undersidan. Hon tar fram sina nycklar och låser 
upp dörren. Ropar ”Hej, jag är hemma nu” och går in i köket och ställer ned de smutsiga 
kassarna på golvet. 

Karin skulle kunna underlätta sin hemfärd och bära på ett bättre sätt för hennes rygg om hon 
använde Dubbelkassen. Hon skulle inte behöva ställa ned kassarna flera gånger och inte heller 
göra dåliga lyft. Dubbelkassen skulle göra att hon bär på ett mer ergonomiskt sätt samt att hon 
med händer och armar fria kan hitta både busskort och nycklar smidigare. Hon skulle inte 
heller behöva ställa ned påsarna, så att dem blir smutsiga för att sedan dra in smutsen i sitt 
hem. 

3. Nils är 27 år gammal och har en kandidatexamen inom ekonomi från Stockholms 
Universitet. Han är en förhållandevis vanlig kille som gillar att festa med grabbpolarna från 
barndomen men även att sitta hemma och titta på film en fredag med sin flickvän Malin. Nils 
brukade spela mycket fotboll i sina yngre dagar men efter att ha tröttnat på fotbollen började 
han med Taekwono. Under sina unga intensiva träningsår slet han mycket på sin kropp, 
framförallt ryggen. Det är inget som han brukar kolla upp hos en läkare utan han lever bara på 
som vanligt och försöker se efter sig själv så gott han kan. Nils tränar fortfarande regelbundet 
men detta för att hålla kroppen i trim och för att stärka ryggmuskulaturen och inte för att 
elitsatsa på en speciell idrottsgren. Han är stark och bär ofta hem de tunga matkassarna då han 
och Malin varit och handlat för veckan. Han skulle aldrig låta Malin bära de tunga otympliga 
kassarna, Nils är alldeles för mycket man för det. Även om Nils vet att det är fel att lyfta upp 
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kassar och dylikt med ryggen, och försöker att tänka på det speciellt med hand slitna rygg, så 
lyften han dem ofta på ”fel” sätt. Hans armar och ben är tillräckligt starka för att klara sådana 
lyft utan någon direkt smärta. Nils har aldrig haft en tanke på att en Dubbelkasse skulle finnas 
och ser heller inget behov av en. Vad han själv vet besväras han inte av bärandet av 
matkassar, ”det är ju det enda sättet att få hem mat så det är ju inget problem” tänker Nils. 
Han skulle dock verkligen underlätta sin vardag, avlasta sin rygg och kropp om han använde 
en Dubbelkasse. När Nils vant sig vid någon stannar han ofta vid det men han testar inte nya 
saker i första taget. Han skulle nog aldrig välja att köpa Dubbelkassen då den var helt ny och 
ingen annan riktigt använde den, trots att det vore bättre för hans rygg. Däremot om alla hans 
vänner och familj samt andra människor på stan använde Dubbelkassen skulle även Nils testa 
och snart känna att det var mycket skönare att bära kassarna på det nya sättet. Han skulle nog 
vid första användningen vara lite skeptisk men under hemfärdens gång inse hur många 
fördelar Dubbelkassen har. Han och Malin skulle kunna handla mer mat utan att behöva låna 
Malins föräldrars bil då de tillsammans kunna dela upp matkassarna och bära lite var i varsin 
Dubbelkasse. De skulle kunna hålla varandra i handen samt lätt hitta tågkortet i fickan på 
vägen ned i tunnelbanan. Tillsammans skulle ingen känna sig annorlunda då hela tunnelbanan 
var full med människor som köpt mat och använder Dubbelkassar. Dubbelkassen har numera 
blivit Nils nya vana och han köper alltid Dubbelkasse när han och Malin veckohandlar på 
måndagar. Figur 9 visar olika scenarion då Dubbelkassen är fördelaktig i jämförelse med en 
vanlig kasse.  

 

 

Figur 9. Figuren visar två scenarion där Dubbelkassen är användbar. 
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3 Produktorganisation 
För att få en uppfattning om hur tillverkningsprocessen går till vid framtagning av bärkassar 
är det viktigt att förstå de olika intressenterna vid tillverkningen. Dessutom är detta intressant 
då någon av dessa intressenter kommer att vara den som har möjlighet att köpa in konceptet 
Dubbelkassen. Frågan är alltså vem i produktionsprocessen som är primärintressent.  

Det vi ser när vi går till mataffären är en färdig bärkasse. Denna införskaffas av 
privatpersoner, med andra ord slutkonsumenten. Det visar sig i sin tur att mataffärerna har en 
frihet i vilken typ av kasse de vill tillhandahålla. Med andra ord väljer varje återförsäljare 
själva från vem de vill köpa sina kassar. Ett undantag är butikerna Hemköp och Willys som 
ägs av Axfood, ett företag som ansvarar för denna typ av inköp till butikerna. Mataffärerna 
har nu två val, antingen köper de sina bärkassar från en återförsäljare av bärkassar, 
exempelvis Tingstad. Alternativet är att köpa sina bärkassar från en tillverkare, exempelvis 
Rimpac. Mer information om Rimpac kommer att följa senare i rapporten.  

Återförsäljaren köper vanligtvis hem sina bärkassar från tillverkare från utlandet, i Tingstads 
fall från Finland eller Tyskland. Rimpac å andra sidan tillhandahåller svensktillverkade 
bärkassar. Rimpac sköter sin egen tillverkning av kassarna, men företaget i sig sysslar inte 
med någon form av produktutveckling. Ett företag som både sysslar med tillverkning och 
produktutveckling är Trioplastkoncernen. Visserligen finns det ingen produktutvecklare som 
arbetar med just utformningen av bärkassar. Fokus ligger istället på material och 
materialutveckling. Främst genomförs detta för att göra materialet i kassen så miljövänligt 
som möjligt.  

Den största fokus hos dessa tillverkare och återförsäljare ligger på ekonomiska aspekter samt 
daglig drift av maskinerna. Maskinerna kan i sin tur köpas in av antingen återförsäljare, 
exempelvis Edstroem-Lagerblad i Sverige eller från tillverkare av maskinen exempelvis Gur-
is från Turkiet. Tillverkningen sker i två steg, filmblåsning samt vikning. Mer utförlig 
information om tillverkningsstegen presenteras senare i rapporten.  

För att få en tydligare bild av de olika stegen innan färdig produkt, bärkassen, har en 
sammanfattande figur framtagits som visas i Figur 10. Figuren visar hur 
produktorganisationen ser ut i dagsläget från tillverkning av maskiner till färdig produkt här i 
Sverige.  
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Figur 10. Figuren visar en överskådlig bild av produktorganisationen. 
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4 Metod 
Nedan följer en beskrivning av de olika metoderna som användes under arbetets gång. En 
beskrivning av prototypen samt hur den byggs följs av intressentanalys med tillhörande 
intervjuer. Vidare metoder för ekonomiska analyser samt en beskrivning av hur en 
marknadsanalys framtagits beskrivs även. Avslutningsvis presenteras metoder för materialval 
och tillverkningsteknik.  

4.1 Prototyp 
Dubbelkassen består av två omdesignade vanliga matkassar. Dagens matkasse har handtagen 
placerade längs kortsidorna. Dubbelkassens handtag är placerade längs långsidorna, detta för 
att göra kassen smalare vid bärande, se Figur 11 nedan. Då handtagen dras ihop när en person 
bär kassen kommer den vanliga plastkassens handtag dras ihop en längre strecka vilket skapar 
en större bredd på kassen vid bärande. 

  

Figur 11. Den vänstra bilden visar prototypens handtag placerade längs långsidan jämfört 
med bilden till höger som visar en vanlig matkasse med handtagen placerade längs 

kortsidorna. 

Handtagen på kassen är även förlängda så att kassen bärs på axlarna istället för i handen. På 
baksidan har dubbelkassen en mellanbit som har till uppgift att hålla ihop dubbelkassens 
handtag. Mellanbiten tar inte upp någon direkt tyngd utan finns bara till för att hålla 
handtagen på plats. Se Figur 12 och Figur 13 nedan. 
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Figur 12. Bilden visar dubbelkassen bakifrån. 

 

Figur 13. Bilden är en inzoomad närbild på mellandelen. 

Prototypen är fortfarande i ett tidigt stadium och består endast av funktionsmodeller. Den är 
tillverkad av isärklippta matkassar som är ihoplimmade efter önskat utseende med hjälp av 
siliconlim och limpistol. För att göra sin egen Dubbelkasse kan följande enkla steg 
genomföras. 

Material som behövs: 

• 4 st vanliga plastkassar från matvarubutik. 

• En limpistol med tillhörande lim. 

• Sax. 
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Så här gör du: 

1. Den vanliga kassens handtag klipps upp och separeras i sin fog. 

2. Långa remsor längs långsidan på kassen klipps av från en kasse. Dessa remsors lager 
limmas ihop för att ge stabilitet. Detta är vad som kommer att bli handtagen. Se Figur 
14 nedan. 

3. De långa remsorna limmas ihop med kassens isärklippta handtag. Var noga med att 
limma rätt remsa på rätt plats! 

4. Denna procedur (1-3) görs på två olika kassar. 

5. Sedan klipps en kortare remsa ca 15-20 cm av de redan sönderklippta kassarna. Denna 
remsa limmas sedan fast på ena handtaget på ena kassen. Andra änden av den korta 
remsan limmas sedan fast på ett av handtagen på den andra kassen. Detta är den så 
kallade mellandelen. 

6. Din egen prototyp av Dubbelkassen är nu klar för att användas. 

 

Figur 14. Bilden visar Nina som limmar ihop handtag till Dubbelkassen. 

4.2 Intressentanalys  Vem är egentligen kunden? 
Som med alla produkter finns det en rad intressenter förutom slutkonsumenten. För att få en 
bredare uppfattning om de olika intressenterna samt vilken typ av intressent de är (kärn-, 
primär-, sekundärintressent) har en bredare analys genomförts. Denna analys har baserats på 
den produktorganisation som presenterades tidigare i rapporten.  

För att dessutom ta reda på vad de olika intressenterna efterfrågar har bland annat intervjuer 
och marknadsundersökningar genomförts. Slutkonsumentens krav undersöktes redan i 
projektrapporten Plastkassen - en projektrapport om bärergonomi, men en bredare 
marknadsundersökning genomfördes även med hjälp av en Internetenkät, se vidare 
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beskrivning under rubriken 4.2.1 Marknadsundersökning. Information om intervjuerna med 
handlarna kan läsas under rubriken 4.2.2 Intervjuer med handlarna.   

Även tillverkarna av bärkassar är intressenter varför en bredare intervju genomfördes med 
Tommy Södergren på företaget Rimpac. Mer om denna intervju finnes under rubriken 4.2.3 
Intervju med tillverkare. Dessutom genomfördes en kortare telefonintervju med Lars Lundin 
på Trioplastkoncernen.  

Lars Lundin var mycket intresserad av idén med Dubbelkassen. Därför sammanställdes en 
broschyr samt en prototyp som skickades till honom. Responsen på presentationen var mycket 
god och förhoppningsvis kommer det att ske ett fortsatt samarbete i framtiden. Mer om detta 
kommer tas upp i diskussionen.  

4.2.1 Marknadsundersökning 
Redan innan idén med Dubbelkassen föddes genomfördes en marknadsundersökning. Denna 
undersökning var dock inte omfattande. För att få en bredare uppfattning om marknaden och 
dess krav genomfördes därför en större enkätundersökning via Internet. Undersökningen 
bestod av tio väl genomtänkta frågor som publicerades på Facebook. Enkäten tillverkades på 
hemsidan Surveymonkey.com. Nedan följer en lista över de frågor som ställdes samt varför 
just den frågan ställdes.  

1. Hur gammal är du? 
• 10-20år 
• 20-30år 
• 30-40år 
• 40-50år 
• 50-60år 
• >60år 

Denna fråga ställdes för att se vilken den största svarande åldersgruppen var.  

2. Hur ofta handlar du mat? 
• <1 gång i veckan 
• 1 gång i veckan 
• 2-3 gånger i veckan 
• 4-5 gånger i veckan 
• 6-7 gånger i veckan 
• >7 gånger i veckan 

Denna fråga ställdes eftersom det är intressant att se hur ofta bärkassen påverkar och finns 
med i vår vardag.  

3. Hur långt bort ligger din mataffär? 
• <100 meter 
• 100-500 meter 
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• 500-1000 meter 
• 1-3km 
• >3km 

Denna fråga tycktes intressant då sättet att ta sig till/från mataffären och avståndet till 
mataffären troligtvis är kopplat till varandra. Vidare kan ett avstånd längre än 100 meter 
innebära att man börjar uppleva obehag med den vanliga kassen. Om de flesta skulle bo 
kortare än 100 meter till sin mataffär skulle Dubbelkassen kanske inte behövas.  

4. Hur tar du dig till/från mataffären? 
•Bil 
•Buss 
•Cykel 
•Går 
•Annat (beskriv gärna) 

Det är intressant att se hur målgruppen tar sig till/från mataffären. Om de flesta kör bil är 
kanske Dubbelkassen onödig.  

5. Brukar du köpa bärkassar till dina matvaror? 
•Ja 
•Nej 

Det finns många alternativ till bärkassen i dagsläget. Man kan välja att ta med sig 
dramatenväskor, ryggsäckar, eller kassar i annat material (exempelvis tyg). Frågan är alltså 
om det är många som väljer dessa alternativ, eller om de flesta vill ha en engångsbärkasse 
som införskaffas i mataffären.   

6. Om ja, hur många brukar du köpa? 
• 1 st. 
• 2 st. 
• > 2 st. 

För att veta om det mest efterfrågas en eller två kassar ställdes denna fråga. Fler än två kassar 
är även intressant då båda händerna är fria när Dubbelkassen bärs vilket innebär att fler kassar 
kan bäras i händerna.  

7. Vad gör du med kassen när du kommit hem? 
•Jag slänger den i soporna 
•Jag slänger sopor i den 
•Jag lämnar den till återvinning 
•Annat (beskriv gärna) 

Denna aspekt är intressant för materialvalet. Då den allmänna uppfattningen är att de flesta 
slänger sopor i sina matkassar efteråt kräver detta att kassen är tillverkad som en 
engångsprodukt. Denna tes måste dock bekräftas innan antaganden görs.  
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8. Upplever du någon form av obehag då du bär hem dina kassar?  
•Ja 
•Nej 

Denna fråga ställdes för att bekräfta/förneka den tes om att bärkassarna är obehagliga att bära 
och oergonomiska.  

9. Om ja, var upplever du obehag? 
•Rygg 
•Axlar 
•Armar 
•Händer 
•De slår i benen 
•Annat (beskriv gärna) 

Frågan är naturlig då en uppfattning om Dubbelkassen möjligtvis skulle lösa detta problem 
med obehag krävs 

10. Skulle du kunna tänka dig att betala 1 krona mer för en bekvämare kasse? 
•Ja 
•Nej 

Troligtvis kommer Dubbelkassen att kosta lite mer än en vanlig kasse. Antingen måste då 
återförsäljaren sänka sina marginaler eller så måste kunden betala för den extra kostnaden. 
Frågan är hur motvillig kunden skulle vara till att betala denna extra kostnad. Troligtvis 
kommer inte tillverkningskostnaden stiga så pass mycket som 1 krona, men detta är trots allt 
den minsta valören som går att betala i Sverige. 

Enkätundersökningen är en subjektiv och kvantitativ informationsinsamlingsmetod som 
endast ger svar på hur användaren upplever förhållandet till plastkassen (Bohgard et al, 2008). 
Vidare bör det understrykas att Facebook som publiceringssida innebär att de flesta svarande 
troligtvis är i ung ålder (18-40 år) samt aktiva användare av Internet. Värt att nämna är även 
att svarande troligtvis kommer från stockholmsområdet eller annan storstad. 
Marknadsundersökningen publicerades den 4 april 2011 och avslutades den 26 april 2011. 
Antalet svarande var 146 personer.  

4.2.2 Intervju med återförsäljare 
För att få en uppfattning om återförsäljarnas krav genomfördes tre olika intervjuer. 
Intervjuerna var så kallade halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att ett frågeformulär 
förbereddes innan intervjuerna men personen fick svara på frågan öppet. Detta innebar att den 
som blev intervjuad kunde styra samtalet och ta upp saker som ansågs viktiga under 
intervjuns gång. Följdfrågor och förtydliganden blev därför en naturlig följd av intervjun. 
Intervjun var subjektiv vilket innebär att personen som blev intervjuad själva fick bedöma 
sina upplevelser och intryck. Då denna rapport syftar till att undersöka om en framtida 
tillverkning av Dubbelkassen är möjlig så har mindre hänsyn till objektiva mätmetoder tagits 
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(Bohgard et al, 2008). De återförsäljare som intervjuades var Jonas Vång på ICA Sveavägen 
118 och Anders Carlsson på Vi Wasahallen. Intervjuerna ägde rum i april, 2011. Dessutom 
intervjuades Stefan Andersson på Axfood som äger bland annat Willys och Hemköp. Denna 
intervju ägde rum tisdagen den 3 maj kl.14-16.  

4.2.3 Intervju med tillverkare 
Som tidigare nämnt genomfördes även en intervju med en tillverkare. Den intervjuade var 
Tommy Södergren, vice VD på företaget Rimpac. Rimpac är en av Sveriges störta tillverkare 
av bärkassar och 70 % av alla deras varor är närproducerade. Även denna intervju var 
halvstrukturerad och subjektiv. Intervjun ägde rum den 10 mars 2011. Utöver detta hölls 
kontinuerlig kontakt med Lars Lundin på Trioplastkoncernen.  

4.3 SWOT 
För att bättre förstå marknaden samt problem och fördelar med Dubbelkassen har en SWOT-
analys genomförts. En SWOT-analys är ett verktyg ämnat för att förstå en organisation eller 
en produkts marknad och omvärld. Produktens styrkor och svagheter brukar kallas interna 
analyser samt möjligheter och hot hör till externa analyser. En SWOT-analys var nödvändig i 
framtagningen av plastkassen för att förstå dagens marknad för plastkassar samt att se vilka 
problem som Dubbelkassen kan möta under sin utvecklingstid. SWOT-analysen utvecklades 
med hjälp av informationen som erhölls av marknadsundersökningen samt intervjuer av 
återförsäljare och tillverkare. 

4.4 Kotlers 4P 
För att ytterligare förstå Dubbelkassens framtida plast har en marknadsföringsmixanalys 
gjorts med Kotlers 4P. Inom området ekonomi innebär de 4P:na Pris, Plats, Produkt och 
Påverkan. Dessa delar har analyserats och klartgjorts för att underlätta förståelsen om hur 
Dubbelkassen kan och ska slå sig fram på dess konservativa marknadsområde. De fyra P som 
Kotler beskriver har inte bara analyserats ur ett ekonomiskt perspektiv utan även med stor 
fokus på produktframtagning (Kotler & Armstrong, 2010). Kotlers 4P utvecklades med hjälp 
av informationen som erhölls av marknadsundersökningen samt intervjuer av återförsäljare 
och tillverkare. 

4.5 Marknadsföringsplan 
En viktig aspekt i utvecklingen av Dubbelkassen är hur produkten ska marknadsföras då den 
introduceras på marknaden. En uppfattning om hur denna typ av marknadsföringsplan skulle 
genomföras utgår därför från SWOT-analysen och Kotlers 4P samt med den information som 
framkommit ur intervjuerna med återförsäljarna. 

4.6 Materialval 
En viktig aspekt i utvecklingen av Dubbelkassen är vilket material som kassen ska tillverkas 
av. För att välja material följer en kort diskussion kring miljödebatten. Vidare beskrivs det 
nyaste materialet på marknaden, Braskrems sockerrörskasse. Slutligen beskrivs ett dragprov 
ämnat för att testa två olika materials hållbarhet.  
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4.6.1 Miljödebatten 
Som det ser ut i dagsläget är miljödebatten kring bärkassen stor. Vissa länder, bland annat 
Italien, har valt att förbjuda bärkassar helt. Anledningen till detta är dels att bärkassen bidrar 
till nedskräpning i naturen samt att djur då kvävs i dem. En annan anledning är även att 
kassen är en engångsprodukt tillverkad av olja vilket i sig inte ses som miljövänligt. Vissa 
menar dock att endast 5 % av oljan som används i dagsläget går till plastprodukter där alla 
dagens engångsprodukter står för 1 % av dessa. Med andra ord skulle borttagandet av 
bärkassen inte förbättra miljön nämnvärt, jämfört med att exempelvis förbättra förbränningen 
i bilmotorer (Södergren, 2011).  

Nya miljökassar kommer ut på marknaden kontinuerligt. De kassar som vanligtvis används i 
Sverige idag kallas för ”miljökassar” eftersom de inte består av ren polyeten utan är 
utblandade med en viss mängd Norex. Tillsättsmaterialet gör att plasten blir nedbrytbar till 
sådan grad att det kan räknas som biologiskt nedbrytbart. Som tidigare nämnt finns det en 
mängd olika materialsorter med olika mycket utspädning på marknaden i dagsläget och 
forskarna har svårt att enas om vilket material som egentligen är bäst (Luttropp, 2011). 
Dessutom sker det en debatt om huruvida Norex som tillsättsmaterial är miljövänligt i sig. Av 
denna anledning har miljöfrågan inte varit den enda, eller avgörande, aspekten vid val av 
material till Dubbelkassen.  

4.6.2 Braskrem och sockerrörskassen 
Miljödebatten är ändå så pass stor att den måste tas i beaktning i detta arbete. Av denna 
anledning är det extra viktigt att presentera det nyaste materialet för bärkassar på marknaden. 
Detta material är producerat av ett företag som heter Braskrem vars fabrik ligger i Triunfo i 
södra Brasilien (Wallteg, 2010). Kassen är kallad för Sveriges första riktiga miljökasse. 
Bärkassen är tillverkad av 100 % ”grön” polyeten tillverkad av etanol från sockerrör. Råvaran 
tillverkas i Brasilien och fraktas sedan till Tyskland där bärkassarna produceras. Denna 
bärkasse sägs minska koldioxidutsläppen med 70-75 % jämfört med vanliga plastkassar som 
tillverkas av olja (Pettersson, 2011).  Plastfilmen är certifierad av analyslaboratoriet Beta 
Analytic som intygar att plasten består av 100 % förnyelsebara råmaterial. Materialet är en 
HDPE, vilket är en av de vanligaste resinerna vilka används till flexibla plastförpackningar 
(Pettersson, 2007).  

Företaget menar även att bärkassen kommer att ha exakt samma egenskaper och återvinnas på 
samma sätt som polyeten baserad på olja. Hemköp är den första matvarubutik som säljer 
kassar från Braskrem, och kassen finns idag att köpa i deras butiker (Pettersson, 2011). Vidare 
information om Hemköp, som ingår i Axfoodkoncernen, finnes senare i denna rapport.  

4.6.3 Dragprov 
Miljöaspekter är ett minst sagt väldebatterat område då det kommer till produktframtagning. 
Självfallet ska denna aspekt inte förkastas då ett materialval ska genomföras, men eftersom 
åsikterna om just miljömässiga material är så pass splittrade krävs fler aspekter för materialval 
till just Dubbelkassen.  
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Eftersom handtagen är förlängda i Dubbelkassen i förhållande till bärkassarna i dagsläget är 
det viktigt att titta på hållbarheten hos de olika plasterna. Det är även viktigt att plasten inte 
töjer sig vid för låga laster eftersom det ”gungar” när Dubbelkassen bärs då lasten ligger 
högre upp. En vanlig matkasse väger mellan 4-6 kilo då kassen är välfylld (Palmér et al, 
2010).  

Av dessa anledningar genomfördes ett dragprov för att se vilken plast som kunde ta upp mest 
last samt hur mycket de kunde töjas ut, när de började töjas ut samt hur mycket de kan töjas ut 
innan de går sönder. En annan aspekt som även ville undersökas var vad som händer om 
kassen får ett hål i sig vid belastning. Scenariot här är att exempelvis en kaviartub eller 
liknande vasst föremål råkar sticka ett hål i kassen då matvarorna bärs hem.  

Testet genomfördes på två olika plaster. Dels testades ICA:s kasse bestående av LDPE. Sedan 
testades även Hemköps miljökasse tillverkad av etanol från sockerrör. Anledningen till att 
dessa två plaster testades var att ICA:s typ av plast är den som vanligtvis används idag och 
Hemköps plast är den nyaste miljöplasten på marknaden.  

Åtta likadana provbitar skars ut, fyra av varje plast. Provstavarna skars ut med hjälp av en 
mall så att de skulle bli lika breda och långa. Provstaven klipptes ut längst med kassen, det vill 
säga i den riktning där störst belastning ligger. Provbitarna tejpades sedan med silvertejp där 
de skulle klämmas fast i dragprovsmaskinen eftersom brott vid klämpunkt ville undvikas. 
Varje provstav modifierades sedan för att simulera och få resultat för tidigare nämnda 
aspekter. De olika provstavarna som gjordes hade 

1. Ingen modifikation. Denna stav var referensstaven samt skulle visa hur mycket plasten 
kunde dras innan den gick sönder.  

2. Horisontell spricka. Sprickan skars med hjälp av en mattkniv. Denna typ av spricka är 
den värsta sorten som bärkassen kan utsättas för ur hållbarhetssynpunkt.  

3. Vertikal spricka. Även denna spricka skars med hjälp av en mattkniv. Denna spricka 
skulle visa om det blev någon skillnad eftersom plastens molekylkedjor kan vara 
riktade åt något håll.  

4. Tryckt spricka. Denna spricka gjordes godtyckligt med hjälp av ett trubbigt föremål. 
Denna typ av spricka var intressant att testa eftersom de flesta sprickor i matkassar 
inte är vassa utan tillkommer med någon typ av deformation i materialet runt sprickan. 
Det har med andra ord blivit ett hål i kassen eftersom något föremål har tryckt emot 
plasten.  

De olika provstavarna monterades i dragprovsmaskinen och drogs i hastigheten 1,9×10-5 m/s. 
Dragprovskurvor framtogs för de olika provbitarna för att kunna jämföra dem sinsemellan 
samt de två olika plasterna.  
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4.7 Tillverkningsteknik 
För att ta reda på hur tillverkningsprocessen gå till har en rad åtgärder vidtagits. Först gjordes 
en informationssök och bilder/filmer granskades på internet. Dock ansågs denna information 
vara knapp och därför genomfördes två studiebesök på bärkassetillverkningsföretaget 
Rimpac. Det första studiebesöket ägde rum den 10 mars kl. 10.00 och genomfördes på två 
timmar. Det andra studiebesöket ägde rum den 4 april kl.14.00 och genomfördes på en timme.  
Det sista studiebesöket var endast nödvändigt för att förtydliga given information och bekräfta 
information från tidigare möte. Tillverkningstekniken var viktig att undersöka då den 
antagligen måste förändras för att kunna tillverka Dubbelkassen. Alternativet är att 
Dubbelkassens utformning måste förändras för att passa in i tillverkningsprocessen så som 
den ser ut i dagsläget.  

5 Resultat 
De olika resultaten av intervjuer, studiebesök och dragprov presenteras nedan. Vidare 
presenteras även ekonomiska analyser samt en föreslagen marknadsföringsplan.  

5.1 Prototyp  Produkt 
Dubbelkassen har designmässigt inte ändrats mycket sedan ergonomiprojektet i kursen 
MF1025. Dock har ny information uppmärksammats då andra aspekter tagits i beaktning. 
Tillverkningstekniken som används för dagens plastkassar förändrar kraven på Dubbelkassens 
utformning. Mer om hur tillverkningen går till följer nedan men det som är väsentligt för 
Dubbelkassens design är hur handtagen är utformade. I dagsläget går det inte att producera 
Dubbelkassen utan en modifikation då den inte blir platt på grund av att handtagen är vridna 
för att ligga platt på konsumentens axel. Hur och vad som skall förändras är då denna rapport 
avslutas fortfarande under utveckling. 

5.2 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen gav resultat som i sin tur kunde användas för att utveckla SWOT-
analysen, Kotlers 4P och intressentanalysen. Resultatet från marknadsundersökningen 
sammanställdes i tio grafer som presenteras i Bilaga 1. 

5.3 Intervju med återförsäljare 
Återförsäljarna på Vi Wasahallen och Sveavägen 118 var endast ägare av en butik. Detta 
ledde till att de ställde sig kritiska till en så pass ny produkt som Dubbelkassen. De menade att 
butiken inte själva kunde ta risken att köpa in och lansera Dubbelkassen eftersom den inte är 
en erkänd produkt och därmed löper risken att förkastas av kunden. Svaren från intervjuerna 
presenteras i Bilaga 2 och Bilaga3. Intervjun med Axfood gav dock annan respons. Eftersom 
Axfood äger många butiker, 250 stycken, finns det en möjlighet för dem att köpa 
Dubbelkassen och sälja den som ett komplement i alla deras butiker vid lansering. Detta 
innebär att de löper en mindre risk om produkten skulle förkastas, samtidigt som de får god 
respons från kunden för att de är nytänkande. Denna kombination gjorde att Axfood var 
mycket intresserade av produkten. Svaren från intervjun presenteras i Bilaga 4  
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5.4 Intervju med tillverkare 
Intervjun visade att tillverkaren av bärkassarna på Rimpac behandlar frågor som rör ekonomi 
och miljöaspekter i första hand. Tillverkningen i sig fortlöper smärtfritt och om maskinerna 
går sönder skickas de tillbaka till återförsäljaren. Vid presentation av prototyp kunde 
tillverkaren inte svara på huruvida Dubbelkassen skulle gå att tillverka. I detta fall verkade det 
som att Rimpac helt enkelt tillverkar det som kunden efterfrågar. Om kunden skulle efterfråga 
Dubbelkassen skulle Rimpac tillverka den. För att se svar från intervjun hänvisas läsare till 
Bilaga 5.  

Vidare gavs möjlighet till en rundtur i fabriken där bärkassarna tillverkas. Alla 
produktionssteg fanns med i samma fabrik och fabriksrum. Väl inne i fabriken möttes man 
först av själva filmblåsningen, vidare följde vikning av kassarna. Längst in i fabriken fanns 
tryckmaskinerna vars uppgift är att trycka påsarna med butikernas egna tryck. I ett rum i 
fabriken satt de som framtog mallar till tryckmaskinerna, övriga arbetare cirkulerade 
kontinuerligt i fabriksrummet.  

5.5 Vem är egentligen kunden? 
För att identifiera kunden samt hur de påverkas/påverkar projektet genomfördes en 
intressentanalys. Följande intressenter identifierades och analyserades.  

5.5.1 Kärnintressent 
Kärnintressenten är den intressent som har en beslutande och/eller drivande roll i projektet 
(Tonnquist, 2010). Kärnintressenterna i detta fall är skaparna av Dubbelkassen, handledare till 
kandidatarbetet Carl-Michael Johannesson samt tillverkarna av Dubbelkassen. Skaparna av 
Dubbelkassen samt handledare är kärnintressenter eftersom det är de som driver projektet och 
tar alla beslut under projektets gång. Tillverkarna av Dubbelkassen kommer även att räknas 
som en kärnintressent då deras krav är omöjliga att undvika då Dubbelkassen rent 
tillverkningsmässigt måste fungera. Även Axfood bör räknas som kärnintressenter då de 
troligtvis skulle vara de som i slutändan investerar i Dubbelkassen. Av denna anledning bör 
de också ha beslutande/drivande roll i projektet.  

5.5.2 Primärintressent 
Primärintressenten är den intressent som i hög grad påverkas av projektet och därför vill 
påverka projektet (Tonnquist, 2010). I detta fall är återförsäljarna en primärintressent eftersom 
det är de som ska ha kassarna i sina butiker. Återförsäljarna kan även till viss grad välja själva 
vilka kassar de vill ha i sin butik, varför de möjligtvis skulle kunna räknas som 
kärnintressenter. Dock anses det att de bör räknas som primärintressent då en hel butikskedja 
skulle välja att köpa in kassarna skulle återförsäljarna troligtvis göra det samma. Även 
slutkonsumenten kommer att räknas som en primärintressent då det är han/hon som kommer 
att köpa kassarna i slutändan och därför bör ha en viss förmåga att påverka de beslut som tas 
under projektets gång.  
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5.5.3 Sekundärintressent 
Sekundärintressenten är den intressent som har ett relativt lågt intresse och som troligen inte 
aktivt kommer påverka projektet (Tonnquist, 2010). Hit räknas de slutkonsumenter som köper 
sina matvaror i stora butiker, dit de troligtvis kör bil, och därför inte har något större behov av 
en kasse som är bekvämare att bära. Vidare räknas även miljöorganisationer och de som 
förespråkar kassar i annat material än plast. Även fast det finns en möjlighet att bärkassar 
tillverkade av polyeten i framtiden kommer att förbjudas så kommer detta troligtvis inte ske 
inom en snar framtid (Södergren, 2011). Därför kommer deras förfrågan om ett annat 
materialval att förbises. Möjligtvis kommer de att förflyttas till primärintressenter inom en 
framtid, men eftersom det fortfarande finns bärkassar tillverkade av polyeten i dagsläget 
räknas dessa för tillfället som sekundärintressenter. Maskintillverkarna är även 
sekundärintressenter då de kommer tillverka maskiner som uppfyller tillverkarnas krav, det 
vill säga kärnintressenten. Som det ser ut i dagsläget skulle det vara teknisk möjligt att 
tillverka Dubbelkassen, mer om detta finnes senare i rapporten under 5.10 
Tillverkningsteknik. Ett överskådligt diagram över de olika intressenterna presenteras i Tabell 
2. 
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Intressent 
Hur intressenten påverkas 
av projektet 

Hur Intressenten påverkar 
Dubbelkassen 

Kärnintressenter     

Skaparna av Dubbelkassen 
Ytterst ansvariga för att 

projektet ska lyckas.  
Tar alla slutgiltiga beslut 

Handledare i kandidatarbetet 
Hjälp med erfarenheter, tips 

och råd 
Beslutsgrundande kunskap 

Tillverkare 
Tillverkning måste förändras 
för att tillverka Dubbelkassen

Utformning efter vad som är 
tekniskt möjligt 

Primärintressenter     

Återförsäljare Kan öka/sänka försäljning 
Utformning och 
marknadsföring 

Slutkonsument 
Slutresultatet kan vara positivt 

ut ergonomisk synvinkel 
Utformning och 

användarvänlighet 

Sekundärintressent     

Storhandlare med bil 
Ytterst lite. Negativ effekt om 

endast de dyrare 
Dubbelkassarna säljs.  

Påverkar inte Dubbelkassen 

Miljöorganisationer 
Ökade utsläpp, 
engångsprodukt 

Övervägande i materialval 

Maskintillverkare Måste förändra sina maskiner
Möjligtvis utformning efter 
vad som är tekniskt möjligt 

Tabell 2. Tabellen visar de olika intressenterna samt hur de påverkas/påverkar projektet.  

5.6 SWOTanalys 
Utifrån marknadsundersökningen och intervjuerna kunde en SWOT-analys genomföras. 
Resultatet från denna presenteras nedan.  

5.6.1 Styrkor (Strenghts) 

• S1 - Nytänkande 
• S2 - Ergonomisk produkt 
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• S3 - Bekväm produkt 
• S4 - Blandad kompetens inom produktframtagningsgruppen 
• S5 - Social förmåga inom produktframtagningsgruppen 
• S6 - Fördelar jämfört med befintliga produkter 

5.6.2 Svagheter (Weaknesses) 

• W1 - Okänd produkt bland kunderna 
• W2 - Högt pris 
• W3 - Konservativt produktområde 
• W4 - Komplicerad tillverkning 

5.6.3 Möjligheter (Opportunities) 

• O1 - Marknad som bryr sig om miljö, ergonomi 
• O2 - Ej förbjuden produkt 
• O3 - Ny uppfinning 
• O4 - Marknad som har tillåtande ekonomi 
• O5 - Underlättar för de som ej tar bil till matbutiken 

5.6.4 Hot (Treats) 

• T1 - Ej patenterad produkt 
• T2 - Konservativ marknad 
• T3 - Konkurrenternas erfarenhet 
• T4 - Kommande förbud 
• T5 – Miljöpåverkan 

5.6.5 Slutsatser och åtgärder av SWOTanalysen 
Utifrån dessa punkter kan slutsatser om Dubbelkassens fördelar, försvar, sårbarhet och 
frestelse dras. Detta ger en tydligare bild av Dubbelkassen och hur de olika argumenten är 
kopplade till varandra. 

5.6.5.1 Fördelar (styrka + möjlighet) 
S2+O1: Marknaden efterfrågar och värnar om ergonomi vilket Dubbelkassen uppfyller.  

S1+O2: Eftersom produkten inte är förbjuden ännu finns det en möjlighet att utveckla 
befintlig produkt.  

S3+O5: Då Dubbelkassen är bekväm underlättar den bärandet för de som går hem från 
mataffären och inte har tillgång till bil.  

O1+S2+S3+O4: Skapar en säker marknad som är intresserade av denna typ av produkt dock 
med hållbar utveckling i åtanke. 
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5.6.5.2 Försvar (styrka + hot)  

T1+S5 Genom god kommunikation med producenter kan produkten presenteras i 
anförtroende. 

T2+S6 Genom att utveckla en ny produkt som har fördelar jämfört med tidigare produkten 
kan den konservativa trenden brytas. 

S2+T5: Skapar mindre miljöpåverkan då fler kanske väljer att promenera till mataffären 
eftersom bärandet underlättas. 

T3+S5+S4 Kunskap och social förmåga gör att kommunikation med konkurrenter skapar 
möjligheter snarare än hot. 

S1+T4: Ett möjligt förbud kan undvikas genom att byta material i Dubbelkassen.  

5.6.5.3 Sårbarhet (svaghet + hot) 

W3+T2: Konservativa området kan leda till marknadsföringsproblematik vid lansering av 
produkten. 

5.6.5.4 Frestelse (svaghet + möjlighet) 

W2+O3: Skapar restriktiva tankar hos slutkonsumenten. 

W1+O3: Nya produkter har alltid en ingångsperiod för att bli accepterade. 

W4+O4: Tillverkningen är visserligen komplicerad men marknadens tillåtande ekonomi 
kommer förhoppningsvis täcka dessa kostnader. Det kan antingen vara slutkonsumenten eller 
återförsäljaren som täcker dessa extra kostnader.  

5.7 Kotlers 4P 
Genom information som gavs från marknadsundersökningar och intervjuer kunde även 
Kotlers 4P genomföras.  

5.7.1 Pris 
Dubbelkassens pris är till stor del beroende på tillverkningen. Tiden för att tillverka kassen 
blir längre då processen för tillverkningen är något mer komplicerad och har fler steg än en 
vanlig bärkasse. Priset kommer även avgöras av vilka marginaler återförsäljarna kan tänka sig 
ha på Dubbelkassen. Om de vill behålla de höga marginaler som de har på dagens plastkasse 
kommer nog Dubbelkassen få ett högt pris. I dagsläget verkar det som att återförsäljarna inte 
är beredda att minska sina marginaler.  Tanken är att Dubbelkassens pris skall vara runt priset 
för två vanliga plastkassar, vilket i dagens läge är ca 4 kr. Enligt marknadsundersökningen är 
slutkonsumenten i sinnet förhållandevis priskänslig för en eventuell prishöjning, 53,2 %, se 
Bilaga 1, kan inte tänka sig betala mer för en bättre kasse. Däremot enligt Jonas Vång på ICA 
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Nära Sveavägen 118 så sker inköpen av plastkasse troligtvis mycket på impuls framme vid 
kassan. Personer tar kassen som är närmst och märker ofta inte att det är till exempel en 
miljökasse som kostar 1 kr mer eller dylikt. Dessutom menar Stefan Andersson på Axfood att 
bärkassen inte är priskänslig. Hemköps miljökasse kostar 50 öre mer än en vanlig kasse men 
detta har inte minskat försäljningen.  

Konkurrenter till Dubbelkassen är dels den vanliga kassen då slutkonsumenter är vana vid den 
och kanske föredrar den. Ett hinder kan absolut vara priset då Dubbelkassen kommer vara 
dyrare än en vanlig kasse. Hemköps miljökassen kan även den vara en konkurrent, även om 
den är något dyrare än en vanlig kasse, då den lättare blandas ihop med en vanlig kasse. 
Miljökassen har en tydlig anledning till att den är dyrare då det är en enkel anledning, att den 
är miljövänlig. Därför är det viktigt att Dubbelkassen ger intrycket av att vara mycket bättre 
än en vanlig matkasse samtidigt som den helst inte bör kosta mer än två vanliga kassar. Detta 
leder till att kunden känner att den bara vunnit på köpet av Dubbelkasse och inte förlorat 
något, som skulle vara fallet om Dubbelkassen översteg priset av två vanliga matkassar. 

5.7.2 Plats 
Då Dubbelkassen är en ny produkt på en väldigt konservativ marknad bör den till en början 
säljas till en återförsäljare som äger många butiker, till exempel Axfood. Förslagsvis borde 
Dubbelkassen till en början endast säljas i mindre närbutiker. Detta som både ett 
marknadsföringsperspektiv och för att den riktar sig till slutkunder som i första hand har 
gångavstånd till butiken. Små butiker vill även marknadsföra sig som mer personliga och av 
den anledningen kan de kanske marknadsföra kassen med att ”de bryr sig om att sina kunder 
skall ha ergonomiska kassar”. Ofta inom marknadsföring handlar det om att bygga upp ett 
behov. Kunden skall känna att den verkligen behöver den nya produkten och inte förstår hur 
den tidigare kunde leva utan? 

Dubbelkassen är vidare tänkt att kunna finnas på alla sorters matbutiker. Denna typ av 
konsumtion är perfekt för användandet av Dubbelkassen då den klarar tyngd samt gör det 
lättare för konsumenten att bära hem den tunga otympliga maten. Även om kassen främst är 
utvecklad för närbutiker där slutkonsumenten går hem från matbutiken så är tanken att den 
även kan underlätta bärandet från större butiker såsom ICA MAXI eller COOP Forum då 
konsumenterna bär ut maten till bilen på den stora långa parkeringen samt bär in maten från 
bilen till sitt hem. Eftersom dessa sträckor ibland kan vara långa finns det även ett område 
som Dubbelkassen kan underlätta utan att slutkonsumenten bor nära butiken. 

Kompletterande platser är helt nödvändiga för att kunna övertyga den konservativa 
bärkassemarknaden om behovet av en Dubbelkasse. Dessa platser är till exempel en hemsida 
med förklarande text och filmer samt reklamfilmer på TV eller planscher i butiker. Dagens 
nya varor marknadsförs inte så starkt enligt Anders Carlsson på Vi Wasahallen. Nya varor 
som är butikens egna brukar mest ställas fram och så får försäljningen ta fart av sig själv. 
Detta vore dock nog svårt i fallet med Dubbelkassen då den är en så pass banbrytande 
produkt. Ett motsägande exempel är dock Hemköps miljökasse som enligt Stefan Andersson 
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marknadsfördes dels genom sociala medier men även genom dess design. Att kassen är färgad 
röd är ingen tillfällighet, den är röd för att fånga uppmärksamhet.  

Dubbelkassen kommer att placeras vid kassorna precis som den vanliga matkassen. Den 
kommer inte ligga packad på rulle, se Figur 15 nedan, som vissa kassar gör utan kommer 
ligga platt i kartong. Figur 16 visar hur kassarna kommer att ligga placerade.  

 

Figur 15. Bilden visar plastkassar förpackade på rulle. 

 

Figur 16. Figuren visar hur Dubbelkassen kommer att ligga förpackad vid kassorna. 

5.7.3 Produkt 
Produkten har i sin helhet beskrivits ovan men det finns mer att tillägga som är viktiga för 
produkten enligt Kotler. 
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Dubbelkassen har nya egenskaper och nya fördelar jämfört med en vanlig matkasse. Via 
marknadsföring och andra kanaler bör ett behov och förväntningar på kassen skapas. Efter att 
dessa förväntningar är skapade är det upp till Dubbelkassen att leva upp till förväntningarna. 
Dubbelkassen måste hålla det som utlovats, det vill säga, vara bättre ergonomiskt, vara enkel 
att använda samt underlätta hemfärden med maten. Om Dubbelkassen skulle misslyckas med 
att uppfylla förväntningarna som skapats kommer konsumenten att sluta använda kassen 
(Andersson, 2011). 

Dubbelkassen är, som nämnts ovan, en ny produkt på en konservativ marknad. Den har nytt 
utseende och nya egenskaper. Dessa förväntningar kan bli kostsamma att bygga upp då det 
krävs processer såsom reklam och personal för att skapa en förståelse för kassen men när 
kassen väl introducerats och accepterats kommer dessa kostnader inte behövas längre. 

5.7.4 Påverkan 
För att påverka slutkonsumenten med en så nytänkande produkt som Dubbelkassen behöver 
direkt marknadsföring användas. Tanken är att förändra slutkonsumenters beteende då de 
handlar sin mat vilket är en väldigt vardaglig syssla för de flesta, se Bilaga 1. Att förändra ett 
invant beteende kan vara det svåraste man kan förändra hos en person. Därför är det viktigt att 
komma så nära slutkonsumenten då den utför handlingen, i detta fall packning och bärning av 
matkassar, som möjligt. För att förändra det krävs att det till en början finns personal på plats 
som kan assistera och förklara vid introduktionen av användandet av Dubbelkassen. 

Det är dock viktigt att komplettera påverkan av konsumenten inte bara i butiken utan även på 
annat håll, via till exempel TV-reklam eller planscher. Detta för att konsumenten inte skall 
känna att det är något ovanligt att bära en Dubbelkasse samt att den skall bli påmind om 
Dubbelkassens existens. 

Dubbelkassen är oberoende av säsong eller andra liknande faktorer då den är en produkt som 
kan användas varje dag. Dock skulle en lansering av produkten troligtvis vara fördelaktig på 
våren eller hösten då slutkonsumenter inte använder tjocka jackor som gör dem för osmidiga 
för att ta på sig en Dubbelkasse utan vana. På sommaren är folk i storstäder ofta bortresta och 
noterar inte lansering av en ny produkt. Detta bör undersökas noggrannare för den direkta 
målgruppen. En vårlansering skulle även kunna innebära specialformade events under 
sommaren. Exempelvis skulle det kunna delas ut Dubbelkassar vid olika evenemang som sker 
runt i städer samt på diverse utvalda festivaler. Personer som rör sig på dessa typer av events 
har ofta ett fritt sinne och är där för att upptäcka eller uppleva någonting nytt. Dessa personer 
skulle då kunna få testa hur skön Dubbelkassen faktiskt är att bära. Viktigt att tänka på är 
dock att Dubbelkassen behåller sin seriositet och fortsätter att bli kopplad till mat. Eventuellt 
skulle man kunna samarbeta med större företag såsom Unilever som har märken såsom GB 
glass, Dove och Milda. 
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5.8 Marknadsföringsplan 
Marknadsföringsplanen bör utgå från den SWOT-analys och 4P som genomförts i rapporten. 
Detta för att undvika sårbarheten i projektet samt utnyttja möjligheterna, fördelarna och 
försvaret. Vidare ger 4P en bred bild av hur produkten bör marknadsföras. 

För att förändra plastkasseanvändningen krävs en genomtänkt och genomarbetat 
marknadsföringsplan. Dubbelkassen slåss inte bara mot en konservativ priskänslig marknad 
utan även mot butiksägarnas höga och vinstdrivande marginaler. Detta skapar ett starkt behov 
av en strukturerar och användaranpassad marknadsföringsplan för Dubbelkassen. Som 
tidigare nämnts i intressentanalysen finns det flera olika sorters kunder för Dubbelkassen. Alla 
dessa kunders behov måste uppfyllas innan en eventuell lansering. Marknadsföring handlar 
till stor del om att framhäva produkten på ett sådant sätt att kunden inser att det verkligen 
finns ett behov av produkten. Marknadsföringsplanen för Dubbelkassen måste vara anpassad 
till att inte bara övertyga slutkonsumenten om att det finns ett behov av att använda 
Dubbelkassen utan även Inköpsansvariga på butiker samt tillverkare måste övertygas om 
Dubbelkassens framtida framgångar. Vidare behöver miljöaspekten inte betraktas vidare i 
marknadsföringsplanen. Detta är dels för att fokus vid marknadsföringen ska ligga vid 
Dubbelkassen och inte beblandas med andra aspekter. En annan anledning till detta är att 
miljödebatten som tidigare nämnt är så pass utbredd att fokus på materialvalet kan förvirra 
kunden ytterligare. 

Då kunskapen inom marknadsföring är begränsade i projektgruppen bör en PR-byrå kontaktas 
innan eventuell lansering. Dessa kan analysera marknaden samt se hur Dubbelkassen skulle 
kunna accepteras och eftertraktas på marknaden. SWOT- analysen och 4P skulle dock ge 
denna byrå en god grund till hur marknadsföringen bör genomföras.  

Utifrån dessa analyser har vissa förslag till marknadsföring diskuterats. Det största hotet mot 
Dubbelkassen är det konservativa produktområdet. Av denna anledning bör det vid 
introduktion av produkten finnas personer som hjälper kunderna att packa sina varor samt trä 
på dem kassen för att kunden skall förstå hur Dubbelkassen fungerar. Bilder bör även spridas 
på olika sätt för att kunder skall vänja sig vid att se Dubbelkassen så att det inte känns lika 
underligt att ha på sig som flera testpersoner uttryckt. 

Möjligtvis skulle det även kunna finnas tillbehör till Dubbelkassen vid packhyllorna vid 
kassorna för att underlätta packning och påtagning. Ett exempel på hjälpverktyg som 
diskuterats är en pinne som avslutas i en liten hållare och som kan fästas på packbänken. Se 
Figur 17 nedan. Denna skulle kunna användas så att man hänger mellandelen på den så att 
handtagen hålls upp både för att underlätta packning och påtagning av Dubbelkassen. 
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Figur 17. Den vänstra bilden visar hjälpverktyget i butiken och den högra bilden visar en 
inzoomad bild på hjälpverktyget. 

För att nå ut till fler personer med information bör det skapas en hemsida för Dubbelkassen. 
Hemsidan skall vara enkel och informationsrik med mycket bilder och filmer över hur kassen 
används. En reklamfilm skulle vara bra för att sprida kassen, exakt hur den ser ut bör 
bestämmas i ett senare skede i produktframtagningsprocessen och närmre lanseringen. Filmen 
skulle kunna spridas på hemsidan, via You-Tube och andra kanaler som till exempel TV om 
ekonomi finns till det. Detta för att möta sårbarheten, Rubrik 5.6.5.3, ifrån SWOT-analysen 
samt som svar på Rubrik 5.7.4 Påverkan, där problematik om kommunikation beskrivs. 

5.9 Materialval 
I tidigare arbete togs ej hänsyn till om kassen vid ett senare skede användes till något annat, 
exempelvis att slänga sopor i. Hela 90,6 % använder kassen till att slänga sopor i efter kassen 
har burits hem. Av denna anledning är det viktigt att materialet är passande till en 
engångsprodukt. Detta innebär att materialet måste vara billigt, brännbart eller 
återvinningsbart. Av denna anledning togs beslutet att Dubbelkassen ska vara tillverkad av 
plast. 

Det finns många olika sorters plaster som används i dagens bärkassar, där de valigaste är 
bland annat LDPE och HDPE. Av denna anledning är det viktigt att specificera vilken plast 
som ska användas i Dubbelkassen samt anledningen till att just den plasten valdes.   

 

32 

 



 

Efter alla åtta dragprov var genomförda togs dragprovskurvor fram för varje provstav, se 
Figur 18 nedan. Dessa sammanfattades sedan i var sin graf, en för varje plast. Resultaten av 
dragproven presenteras i Figur 19 och Figur 20.  

 

Figur 18. Figuren visar Veronica Wåtz som spänner fast sockerrörsprovstaven. 
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Figur 19. Figuren visar dragprovskurvan från Hemköps bärkasse. 
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Figur 20. Figuren visar dragprovskurvan från ICA:s bärkasse. 

 



 

Värt att nämna är att Load/N innebär att det var denna kraft som krävdes för att kunna dra ut 
plasten i hastigheten 1,9×10-5 m/s, alltså hur stor last plasten kan ta upp. Deformation innebär 
hur lång provstaven blev samt när den går sönder, samt vid vilken Load/N detta sker. 

Graferna visar att alla provstavar bestående av ICA:s kasse gick sönder under dragprovet, 
medan Hemköps kasse endast gick sönder då sprickan var horisontell. Vidare visar graferna 
att ICA:s kasse deformerades i mindre utsträckning vid höga laster i jämförelse med Hemköps 
kasse. Detta visar att ICA:s kasse är styvare än Hemköps kasse som är segare. ICA:s kasse tål 
även en större tyngd i jämförelse med Hemköps kasse. Figur 21 visar hur provstavarna såg ut 
efter att de blivit testade.  

 

Figur 21. Figuren visar hur provstavarna såg ut efter dragprovet. Provstav 1-4 är ICA:s 
bärkasse medan provstav 5-6 är Hemköps bärkasse. 

5.10 Tillverkningsteknik 
Då bärkassar tillverkas genomgår de två kritiska tillverkningssteg samt tryckning. Flödet 
genom tillverkningen beskrivs i Figur 22 med en flödesanalys.  
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Figur 22. Figuren visar en flödesanalys över tillverkningsprocessen. 

Nedan följer en beskrivning av de olika tillverkningsstegen.  

5.10.1 Filmblåsning 
Då granulatet har smälts förs det in i filmblåsningsprocessen. Genom att förse en 
strängsprutningsmaskin med ett blåshuvud kan film tillverkas i en kontinuerlig process 
(Eliasson, 2010).  En extruderingsskruv matar fram massan till blåshuvudet som blåser 
massan uppåt. Vidare sitter det även blåshuvuden på sidorna av massan. En matris i mitten av 
blåshuvudet gör att massan fördelas jämnt. Detta gör att granulatmassan blåses upp och får en 
luftbubbla i mitten. Den uppblåsta filmen sammanfogas sedan mellan två valsar för att sedan 
paketeras på stora rullar. Figur 23 visar hur filmblåsningen går till medan Figur 24 visar hur 
den färdigpaketerade filmen ser ut.  
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Figur 23. Figuren visar filmblåsningsprocessen (Callister, 2005). 

 

Figur 24. Figuren visar hur filmen paketeras på stora rullar. 

5.10.2 Tryckning 
Filmen transporteras efter mellanlager till tryckningen. Mallen för själva trycket fästes på 
valsar som filmen sedan får flöda igenom. Den färdigtryckta filmen rullas sedan upp på en ny 
rulle och är då färdig för stansning och vikning, se Figur 25 nedan. 
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Figur 25. Figuren visar den färdigtryckta filmen som väntar på stansning och vikning.  

Värt att nämna är att trycket måste sitta helt rakt och måste dimensioneras efter kassens 
färdiga utformning då ingen del av trycket vill gå förlorad under stansningen. Figur 26 visar 
hur valsarna med färdigmonterade tryckmallar ser ut.  

 

Figur 26. Figuren visar hur valsarna med färdigmonterade tryckmallar ser ut.  
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5.10.3 Vikning och stansning 
När filmen är tillverkad och tryckt går processen vidare till vikning och stansning. Vikningen 
kan både ske enkelspårigt och dubbelspårigt. Detta innebär att det antingen är en linje med 
kassar som tillverkas eller två linjer som Figur 27 visar.  

 

Figur 27. Figuren visar hur vikning och stansning ser ut med dubbelspårig tillverkning 
(Edstroem-Lagerblad, 2011). 

Vikningen börjar med att den filmblåsta rullen kopplas till vikningsmaskinen. Det första 
steget i vikningsprocessen är att filmen separeras från varandra och skapar två linjer med 
kassar. Figur 28 visar hur filmen matas in i maskinen och Figur 29 visar hur filmen separeras i 
två linjer. Svetsning av en av sidorna på kassarna sker samtidigt som separeringen. Det röda 
som syns i Figur y är den varma separation- och svetskniven.  
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Figur 28. Figuren visar hur filmen matas in i vikningsmaskinen. 

  

Svetskniv 

Figur 29. Figuren visar hur svetskniven separerar filmen till två linjer utav kassar.  

När filmen väl har separerats till två linjer utav kassar blåses filmen upp igen för att genomgå 
själva vikningen. Vikningen genomförs då den uppblåsta filmen möter en konformad matris 
som trycker in sidorna av kassen och tvingar ihop den. När kassarna passerat denna kon är de 
färdigvikta. Figur 30. visar hur kassarna blåses upp igen samt hur de sedan viks med hjälp av 
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den konformade matrisen. Värt att nämna är att den uppblåsta filmen rör sig nedåt i figuren.  
Figur 31 visar en närbild av den konformade matrisen.  

  

Figur 30. Figuren visar hur kassen först blåses upp för att sedan vikas med hjälp av en 
konformad matris.  

  

Figur 31. Figuren visar en närbild på den konformade matrisen. 

Efter vikning når kassarna ett sista svets och stansningssteg. Svetsningen gör att kassarna 
svetsas ihop i lagom längd i botten och vid handtagen. Tillslut stansas själva handtagen ut och 
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svinnet från stansningen separeras och smälts om till nytt granulat. Figur 32. visar hur 
stansningen ser ut. Lätt märke till stanshålet där svinnmaterialet stansas ner.  
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Figur 32. Figuren visar hur stansningen ser ut.  

Stanskniven är fäst på insidan av stanshålet, under kassarna i Figur 33. Den runda delen 
trycker sedan ned plasten mot kniven och plasten kapas. Den runda delen är tillverkad av hård 
plast vilket innebär att stanskniven kontinuerligt trycks in i den runda delen för att kapa bort 
plasten i bärkassen. Figur 33 är ett bildspel av hur stansningen går till. 

 

Figur 33. Figuren är ett bildspel av hur stansningen går till. 

5.10.4 Prototyp med hänsyn till tillverkningsteknik 
Den tillverkningsteknik som används för att tillverka bärkassar idag sätter vissa krav på 
produkten. En viktig aspekt är även att desto längre tid det tar att tillverka bärkassen desto 
dyrare blir tillverkningen och därmed kassens pris. Dubbelkassen går i dagsläget inte att 
producera med den tillverkningsteknik som används för vanliga bärkassar. Den tillverkning 
som används idag kräver att produkten är helt platt då den tillverkas. Plattheten är ett krav då 
stansningen och vikningen ser ut som den gör. Dubbelkassens handtag är vridna på ett sådant 
sätt att de ska lägga sig bekvämt över axeln, något som gör att Dubbelkassen inte blir helt 
platt. Detta skulle medföra att vikningen måste genomgå ett extra vikningssteg, alternativt 
måste Dubbelkassens utformning ändras för att möta kraven på tillverkningstekniken i 
dagsläget.  

Eftersom filmblåsning och vikning är det mest effektiva sätt att tillverka bärkassar i dagsläget 
togs beslutet att det mest effektiva sättet skulle vara att ändra utformningen av Dubbelkassen 

Den runda delen av 
hård plast Stanshål där svinnmaterialet 

stansas ned 

 



 

för att möta tillverkningens krav. Därför tillverkades en helt ny prototyp. Prototypen skiljer 
sig från Dubbelkassen då denna är platt och skulle därmed gå att tillverka på samma sätt som i 
dagsläget. Figur 34 visar hur den nya Dubbelkassen, här med namnet Plattkassen, skulle se ut.  

 

Figur 34. Figuren visar Plattkassens utformning samt en person som bär Plattkassen. 

För att tillverka Plattkassen klipps mittdelen på en annan kasse ut. Den kvarvarande delen 
limmas sedan på en annan kasses uppklippta handtag, se Figur 35 nedan. Detta medför att 
även handtagen blir helt platta. I och med att vikningen kan genomföras på samma sätt och att 
Dubbelkassen nu är platt kommer den enda förändringen i tillverkningen vara att 
stansverktygets utformning måste förändras. Detta för att ett större hål ska stansas ut. 

 

Figur 35. Figuren visar hur mellandelen skulle kunna vara fastlimmad. 
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5.10.5 Utveckling av stansverktyg 
Eftersom det är ett större hål som ska stansas ut samt utformningen på själva hålet är 
annorlunda måste stansverktyget ändras. Stanskniven så som det ser ut idag presenteras i 
Figur 36.  

 

Figur 36. Figuren visar hur stansverktyget ser ut idag.  

Hålen på stanskniven är till för att fästa kniven inuti stanshålet. Hålet är därför format likadant 
som stanskniven. Vidare är en utav stansknivens kanter en vass egg. För att kunna tillverka 
Plattkassen måste stansverktyget se ut som i Figur 37.  

 

Figur 37. Figuren visar hur stanskniven bör se ut för att tillverka Plattkassen. Den vänstra 
bilden visar stanskniven ovanifrån och den högra vilden visar eggsidan på kniven. 
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6 Diskussion 
För att välja material till Dubbelkassen genomfördes åtta stycken dragprov. Skillnaden mellan 
ICA:s och Hemköps kasse var att ICA:s kasse kunde ta upp mer kraft innan den började töjas 
ut. Detta tyder på att materialet (LDPE) i ICA:s kasse är starkare än materialet i Hemköps 
kasse (sockerrör). Eftersom Dubbelkassen bör kunna lastas tungt är ett hållbart material 
efterfrågat. Dessutom gungar Dubbelkassen lite mer än en vanlig bärkasse då man går, vilket 
även det gör att ett krav på en senare uttöjning är önskvärd. Då LDPE är stummare och 
styvare än Hemköps sockerrörskasse kommer detta material att i större utsträckning motverka 
att Dubbelkassen gungar. Hemköps kasse anses dock vara mer miljövänlig än ICA:s kasse. 
Eftersom miljödebatten kring bärkassar är så pass stor samt att olika forskare har olika åsikter 
om miljöaspekterna i materialvalet har hållbarheten i materialet dock varit av högsta prioritet. 
Därför har ICA:s plastsort, LDPE, valts som material vid produktion av Dubbelkassen.  

Vidare har diskussionen kring hur användaren ska slänga sopor i Dubbelkassen resulterat i att 
en eventuell perforering i mellandelen skulle kunna tillverkas. I dagsläget antas dock alla hem 
ha en sax som kan användas till att klippa upp mellandelen. En streckad linje på mellandelen 
med en bild på en sax skulle kunna förtydliga var man ska klippa. Mellandelen klippes då upp 
för att kunna använda kassarna separat som en vanlig kasse. De långa handtagen kan sedan 
knytas ihop när kassen är fylld och redo att slängas. En perforering skulle möjligtvis kunna 
vara en vidareutveckling av mellandelen.  

När tillverkningstekniken av bärkassar undersöktes framkom det att tillverkningen krävde en 
platt produkt. Detta gjorde att Dubbelkassen inte skulle kunna gå att tillverkas med den 
tillverkningsteknik som används i dagsläget. Något var tvunget att förändras; Dubbelkassens 
utformning eller tillverkningstekniken. Eftersom tillverkningstekniken är så pass effektiv och 
billig valdes därför en omkonstruktion av Dubbelkassen. Denna prototyp kallas för 
Plattkassen. 

Fördelen med Plattkassen är att den går att tillverka med den tillverkningsteknik som används 
i dagsläget, förutsatt att utformningen på stansverktyget förändras. Plattkassen är inte 
designmässigt lika attraktiv som Dubbelkassen men de ergonomiska aspekterna förändras inte 
då vikten fortfarande är belägen på axlarna. Då Lars Lundin på Trioplastkoncernen är 
intresserad av att arbeta vidare med Dubbelkassen finns en möjlighet till att bearbeta designen 
på Plattkassen.  

Marknadsundersökningen visade att hela 49,3 % upplever obehag då de bär hem sina 
matkassar. 46,1 % anser att kassen slår i benen och 65,8 % anser att de får ont i händerna då 
de bär kassen. Dock var 53,2 % tveksamma till huruvida de skulle kunna tänka sig att betala 1 
krona mer för en bekvämare bärkasse. Priset på Dubbelkassen är högre än priset på en vanlig 
bärkasse. Av denna anledning har stort fokus vid utformningen legat på att hålla priset på 
Dubbelkassen så lågt som möjligt. Priset bör inte vara högre än priset för två vanliga 
bärkassar. Enligt Jonas Vång på ICA Nära Sveavägen 118 så sker inköpet av bärkassar 
mycket på slump och de som väljer en miljökasse som kostar en krona mer är inte alltid 
medvetna om sitt val. Enligt Jonas Vång kan det bero på hur kassarna ligger eller vilken som 
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ligger närmst till hands och inte så mycket på priset. Däremot när personer får frågan i en 
enkät och får fundera på om de skulle köpa en dyrare kasse svarar de kanske nej för det är så 
de tänker men kanske inte alltid handlar. Strävan efter att nå ett så lågt pris som möjligt på 
Dubbelkassen har bland annat yttrat sig genom att dagens billiga tillverkningsteknik kvarstår 
och utformningen av Dubbelkassen istället förändras. Värt att nämna är att 79,3 % av de 
svarande var personer mellan 20-30 år. Personernas unga ålder kan medföra att svarande 
grupp är mer flexibel och nytänkande än vad befolkningen är i genomsnitt.  

En enkätundersökning såsom den som genomförts för Dubbelkassen är en subjektiv 
informationssamlingsmetod. Det betyder att den mäter det som användaren upplever och 
kanske inte alltid det som objektivt sker. I detta arbete ses det endast som någonting positivt 
då köpbeteende styrs av upplevelser och impuls och därav är väldigt relevant just i detta 
sammanhang.  

Marknadsföringen och lanseringen av Dubbelkassen är inte helt genomarbetad då fokus 
framförallt legat på att först utreda hur Dubbelkassen skall produceras och se om det finns 
intressenter som kan tänka sig beställa kassen. En ordentlig plan kan först skapas då kassen är 
helt färdig i sin utformning och det finns maskiner som kan tillverka kassen. 
Marknadsföringen kan nog vara det viktigaste med hela kassen, oavsett pris eller utformning 
så för att förändra synen på bärkassar krävs bra marknadsföring. Marknadsföringsplanen med 
stödverktyg i form av en krok är endast ett förslag på hur kassen skulle kunna marknadsföras 
så som den ser ut i dagsläget. Om utformningen eller primärkunden av någon anledning skulle 
förändras är det viktigt att dessa planer anpassas. Därför togs beslutet om att anlita riktiga 
experter när lansering och tillverkning är bestämt. 

Vissa värdefulla diskussioner och förslag togs även upp under de intervjuerna som 
genomfördes med återförsäljare och tillverkare. Ett förslag var att påbörja lanseringen av 
Dubbelkassen med endast en enkel kasse med långt handtag. Man menade att detta skulle 
vänja kunden vid den nya utformningen och att förändringen med Dubbelkassen senare inte 
skulle bli lika påtaglig. Detta är ett argument som kommer att tas med då lansering av 
Dubbelkassen blir relevant. Vidare diskuterades även möjligheten att tillverka Dubbelkassen i 
ett annat material, till exempel tyg. Vid vidare diskussioner med återförsäljaren framkom det 
dock att deras egna tygpåsar inte hade sålt i samma utsträckning som plastkassarna. Detta dels 
på grund av att kassen kostade mer än en plastkasse, då tyg är dyrare material än plast. Även 
om tygkassen är bättre ut miljösynpunkt då den kan återanvändas fler gånger är plastkassen 
uttrycker kunden ett missnöje över att vara tvungna att ta med sig produkten till affären. I 
slutändan kanske tygkassen inte används mer än en vanlig plastkasse.  

”I och med att konsumenten är så pass van vid utformningen av bärkassar kan det bli svårt att 
introducera en helt ny typ av kasse. Dubbelkassen är dessutom så pass snarlik i sin utformning 
att det inte blir en helt ny produkt, utan mer en vidareutveckling av befintlig bärkasse. Detta 
kan leda till att det blir ännu svårare för kunden att acceptera den nya kassen”.  
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slutkonsumenter som har presenterats för produkten har varit mycket positiva och 
användartester visar att slutkonsumenten kanske inte är så konservativ som man kan tro. Lars 
Lundin på Triplastkoncernen var även mycket intresserad av produkten och ansåg att någon 
”äntligen kom något nytt”. Han menar att bärkassen är så pass gammal att en nyutveckling är 
högst efterfrågad. Lars Lundin är även intresserad av ett fortsatt samarbete med 
projektgruppen och Dubbelkassen. Stefan på Axfood visade även stort intresse och menade att 
om Dubbelkassen skulle tillverkas så skulle Axfood vara en självklar kund.  

7 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen om att matbutikmarknaden är en väldigt svår marknad att 
slå sig in på eftersom den är väldigt konservativ. Dock är tillverkare, i detta fall 
Trioplastkoncernen, intresserade av produkten och anser att det finns en efterfrågan efter 
denna typ av produkt. Dessutom verkar slutkonsumenten (användaren) vara intresserad av 
denna typ av produkt. Förutsättningen är dock att kassen inte ska vara för dyr att köpa, vilket 
Plattkassen i detta fall inte är.  

Värt att nämna är att trots att materialet i Plattkassen har valts till LDPE så finns inte någon 
avgörande anledning till varför materialet inte kan bytas ut. Visserligen är just LDPE det bästa 
materialvalet ur hållbarhetssynpunkt, men andra aspekter kan leda till materialet bör bytas ut. 
I detta fall finns alltså denna möjlighet till utbyte. En anledning till att byta materialslag kan 
exempelvis vara framtida förbud mot bärkassar tillverkade av polyeten. 

Vidare bör tillverkningstekniken granskas ytterligare med hjälp av en närmre kontakt med 
tillverkare. Denna undersökning kommer förhoppningsvis genomföras tillsammans med 
Trioplastkoncernen. 
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Bilaga 1 – Resultat från marknadsundersökningen 
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Bilaga 2 – Möte ICAnära Sveavägen 118 
Frågor och svar från Jonas Vång på Ica Sveavägen 118.  
Ekonomi: 
Hur många påsar köper ni in per månad? 
15 000 kassar/vecka 
Vilka marginaler har ni på er påse idag? 
Vi köper den vanliga kassen för 2kr/st. Den kostar ca 50 öre att köpa in. Vi tjänar alltså exakt 
1,07kr/kasse. Vi säljer även miljökassar för 3kr/st men de säljer inte lika bra.  
Hur stor chans är det att ica-handlare skulle kunna sänka sina marginaler för en bättre 
bärkasse? 
Det beror helt på vad den nya kassen har för egenskaper. Vi skulle exempelvis sänka 
marginalen för en miljökasse eftersom det bidrar till god marknadsföring och ”cred”.  
Hur stor skillnad i volym är det mellan plast- och papperskassar? 
Vi säljer ca 5ggr mer plastkassar än pappkassar.  
Vilket företag köper ni in kassen ifrån? 
Rimpac 
Hur marknadsför ni nya produkter? (Denna typ av produkt, tex. Kassar, skålar till charken, 
självscanning, nya kortläsare..?) 
Vi marknadsför inte denna typ av produkt. Vi lägger dock miljökassarna mer lättillgängliga 
än de andra kassarna, vissa råkar nog bara ta miljökassen.  
 
Allmän 
Får ni klagomål på bärkassarna? Vad i sådana fall? 
Ibland får vi klagomål på hållbarheten. Kassarna rivs sönder. Ibland går de sönder i svetsen 
men då är det ett konstruktionsfel på hela leveransen och då krediterar vi kassarna.  
Har ni separata bärhandtag till plastkassarna. I så fall, hur många sådana går åt? Om inte, 
Varför? 
Nej, jag har inte hört talas om dem. Eller jag har inte sett dem i någon matbutik i alla fall.  
 
Prototypen: 
Vem designar er kasse idag? 
De flesta tar in designen från ICA marknadsföring, alltså det centrala kontoret. Vi designar 
vår påse själva med hjälp av en reklambyrå.  
Hur tror du att produkten skulle accepteras hos kunden? (du känner ju din kund) 
Det kan ta tid för kunden att vänja sig. 
Har du några egna förslag på förbättringar av prototypen? 
Jag tycker att ni ska gå ifrån känslan av att det är en plastkasse och mer satsa på en helt ny 
produkt, exempelvis så som bilden i broschyren (rhino bilden, skribentens anmärkning). 
Vem skall man vända sig till om man skulle vilja sälja in denna nya produkten? 
Det är svårt att svara på. Jag skulle nog rekommendera att vända er till butikerna. Gärna i 
något område i Stockholm där människorna är lite nytänkande och ses som lite ”snobbigare” 

55 

 



 

för att skapa ett varumärke runt produkten. Jämför med hur Skruf (snus) blev känt (sålde bara 
sina dosor på Stureplan, skribentens anmärkning).  

Jonas har muntligen godkänt att vi publicerar hans namn, butiksnamnet, frågor vi ställde samt 
svar.  
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Bilaga 3 Möte Vi Wasahallen 
Frågor och svar från Anders Carlsson på Vi Wasahallen 
 
Ekonomi: 
Hur många påsar köper ni in per månad? 
7000 kassar/vecka.  
Vilka marginaler har ni på er påse idag? 
Vi tjänar 0,51 kr/kasse   
Hur stor chans är det att ica-handlare skulle kunna sänka sina marginaler för en bättre 
bärkasse? 
Det beror på hur den är bättre. Man skulle kunna tänka sig att sänka marginalerna om 
anledningen skulle kunna användas som säljknep (ex. miljökasse, skribentens anmärkning). 
Hur stor skillnad i volym är det mellan plast- och papperskassar? 
Vi säljer cirka 900 pappkassar/vecka.  
Vilket företag köper ni in kassen ifrån? 
Tingstad. Vi köpte från Rimpac innan men vi fick bättre pris från Tingstad. I köper alla våra 
produkter (handskar, behållare, kassar och så vidare) från samma återförsäljare. Tingstad 
kunde komma med ett bättre pris. Dessutom blev trycket fult hos Rimpac, det hamnade snett 
och så.  
Hur marknadsför ni nya produkter? (Denna typ av produkt, tex. Kassar, skålar till charken, 
självscanning, nya kortläsare..?) 
Vi marknadsför det inte så mycket. Men det är viktigt att ha en snygg kasse. Man ska vilja 
bära kassen med andra saker i efter att matvarorna har lämnats hemma. Vi tillverkade en egen 
kasse (hårdare plast/tyg, skribentens anmärkning) men de var svåra att sälja. Tanken var att de 
skulle kunna användas för att till exempel bära badkläder i till stranden. Vi köpte in 5000 
sådana kassar. Vi erbjöd dem gratis till de som har kundkort hos oss.  
 
Allmän 
Får ni klagomål på bärkassarna? Vad i sådana fall? 
Inte ofta. När vi får klagomål handlar det bara om hållbarheten hos kassen. Leverantörerna 
börjar göra kassarna i en tunnare plast och menar att det håller i alla fall men det gör det inte.  
Har ni separata bärhandtag till plastkassarna. I så fall, hur många sådana går åt? Om inte, 
Varför? 
Nej, kan man köpa sådana i kassorna? Nej vi har aldrig haft det.  
 
 
Prototypen: 
Vem designar er kasse idag? 
Det gör vi själva med hjälp av samma arkitekt som hjälpt oss med hela butikskonceptet. 
Hur tror du att denna produkten skulle accepteras hos kunden? (du känner ju din kund) 
Jag tror att det blir svårt. Jag ser inte att kunden går runt med sådana kassar om några år.  
Vad har du för feedback på vår prototyp? 
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Kanske om det skulle vara något som man själv tog med sig till butiken och hängde på 
kassarna i, men det funkar nog inte eftersom man vill köpa en färdig kasse i butiken… Nej 
men det är ju en ganska bra idé, så slipper man ställa ned kassen hela tiden när man ska leta 
efter nycklar och så. 
Har du några egna förslag på förbättringar av prototypen? 
Oj, nej inte såhär spontant.  
Vem skall man vända sig till om man skulle vilja sälja in denna nya produkten? 
Bäst är nog att vända sig centralt, till exempel Axfood. Om de skulle köpa in idén och 
producera några så skulle deras butiker (Hemköp, Willys, skribentens anmärkning) kunna 
köpa några påsar och testa idén i deras butiker. Man vill nog inte vara den enda handlaren 
som köper in 150 000 sådana kassar för att testa i början.  

Anders har muntligen godkänt att vi publicerar hans namn, butiksnamnet, frågor vi ställde 
samt svar.  
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Bilaga 4 Möte Axfood  
Frågor och svar från Stefan Andersson på Axfood 
 
Hur fungerar orderbeställningen av bärkassar för er? 
Jag specificerar en beställning där jag anger storlek, tryck, antal och så vidare. Sedan skickar 
jag ut beställningen till olika tillverkare och får offerter från dem. Sedan väljer jag ut den 
bästa offerten och skriver ett avtal med dem på tre år. Sedan skickas kassarna till Dagab 
(lager). Sedan får butikerna beställa så många bärkassar som de vill ha. Vi äger ca 250 
butiker. Många butiker ägs av butiksägarna själva, några butiker (ex.Pressbyrån) köper också 
varor av oss trots att vi inte äger butikerna.  

Ekonomi: 
Hur många påsar köper ni in per månad? 
Vi köper in ca 120 miljoner bärkassar per år.  
Vilka marginaler har ni på er påse idag? 
Ungefär 70 öre. Sedan får Dagab några öre också. Marginalerna läggs på bärkassarna för att 
undvika att andra varor får stå för de marginalerna. Kunden får själv välja om de vill köpa 
bärkassarna på ett annat sätt än de kan välja att köpa ex. mjölk vilket gör att vi kan sätta 
marginaler på bärkassarna.  
Hur stor chans är det att ica-handlare skulle kunna sänka sina marginaler för en bättre 
bärkasse? 
Bärkassen är inte en priskänslig vara. Hemköps sockerrörskasse behövde bara höja priset med 
50 öre. Jag tycker att kunden kan stå för dessa marginaler. Som sagt, den är inte speciellt 
priskänslig. Vissa butiker tar 1,5kr för sina kassar, andra tar 2kr.  
Hur stor skillnad i volym är det mellan plast- och papperskassar? 
Vi köper ca 20 miljoner pappkassar per år.  
Vilket företag köper ni in kassen ifrån? 
Lundin (Trioplastkoncernen, skribentens anmärkning) 
Hur marknadsför ni nya produkter? (Denna typ av produkt, tex. Kassar, skålar till charken, 
självscanning, nya kortläsare..?) 
Hemköps röda sockerrörskasse färgades just röd för att den skulle väcka uppmärksamhet. När 
vi kört den färgen ett tag kommer vi gå tillbaka till den vanliga loggan. Sedan har vi vänt oss 
mycket till sociala medier. 
 
Allmän 
Får ni klagomål på bärkassarna? Vad i sådana fall? 
Ja, förr fick vi klagomål på att kassen gick sönder, att materialet var för tunt. Men det handlar 
bara om att kunderna fyller sina kassar för mycket. Kassarna var helt enkelt för små. När 
kassen fylls till bredden uppstår spänningar i plasten som gör att kassen lättare går sönder. Det 
problemet har försvunnit sen vi bytte till 23 liters kassar istället för 20 liters kassar.  
Har ni separata bärhandtag till plastkassarna. I så fall, hur många sådana går åt? Om inte, 
Varför? 
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Nej vi har inte sådana. Jag vet faktiskt inte vad de skulle vara bra för. Jag tror inte på dem.  
 
Prototypen: 
Vem designar er kasse idag? 
En reklambyrå, Locomotiv heter de.  
Hur tror du att denna produkten skulle accepteras hos kunden? (du känner ju din kund) 
Vad har du för feedback på vår prototyp? 
Jag tror att de kan ha svår att förstå hur den ska användas.  
Har du några egna förslag på förbättringar av prototypen? 
Gör en enkelkasse istället till en början. För att mjukstarta kunden. Och sedan skulle man 
kanske kunna lansera Dubbelkassen, när kunden vant sig lite.  
Vem skall man vända sig till om man skulle vilja sälja in denna nya produkten? 
Mig. Jag är absolut intresserad av produkten. Fortsätt och utveckla den så hoppas jag på ett 
fortsatt samarbete i framtiden.  

Övriga intressanta kommentarer 

Mycket diskussion om miljöaspekten. Detta kommer dock inte presenteras då rapporten inte 
tar hänsyn till miljöaspekten.  

Nu används sockerrör i Brasilien till att tillverka Hemköps kassar. I framtiden hoppas man på 
att tekniken ska utvecklas så pass mycket att skogsavfall kan användas istället.  
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Bilaga 5 Rimpac studiebesök 
Sammanfattning av studiebesök Rimpac del 1: 

Studiebesök på Rimpac den 10/3 2011 med Tommy Södergren 

Ekonomi 

• Rimpac producerar själva cirka 1/3 av alla produkter, till resten av produkterna är de 
bara återförsäljare.  

• 50 stycken arbetar på Rimpac, 30 av dem jobbar i fabriken.  
• De omsätter 200 miljoner kronor per år.  
• 170 miljoner/år omsätts i plastkassar. De sitter på 15-20 % av marknaden.  
• ! miljard bärkassar produceras i Sverige per år.  
• 75 % av Rimpacs produkter är närproducerade.  
• En plastkasse säljs till butik för cirka 40 öre. Butikerna säljer sedan påsen för cirka 1-2 

kronor i butiken. Produkten sitter på störst eller näst störst marginaler i hela butiken. 
Det är dock nästan inga marginaler för producenten, den lokaltillverkade påsen är ett 
sätt att locka kunder så att de köper resten av Rimpacs sortiment också. Råvaran har 
också blivit dyrare, ca 14-15 kr/kg.  

• En kasse med pålimmade handtag kostar inte mycket mer att tillverka eftersom 
materialkostnaderna är den största kostnaden i förhållande till produktion.  

Miljö 

• Har hört om projektet i Brasilien och pratade om Bengt Lundh.”Grön polyeten”. 
Materialet är dyrare och begränsat, det vill säga det finns inte hur mycket som helst 
utan materialet delas upp lika mellan olika länder för att det ska bli ”rättvist” (Det 
verkar som att marknaden är stor och företaget/länderna ”slåss” om materialet).  

• Ekokassar kan produceras på samma sätt som de görs i dagsläget men temperaturen 
kanske måste förändras eftersom materialen har olika smälttemperatur.  

• Vi frågan om kassen blir totalt mer miljövänligt (transporter osv) pratade Tommy 
mycket om att polyetenen som finns i dagsläget kommer från Norge eller Finland, 
men att de själva inte har någon olja så oljan måste transporteras från någon annan 
stans. Man måste alltså nästan alltid räkna med någon form av transport. Eftersom 
materialet produceras i Brasilien och kassen sedan i Tyskland så kanske transporten 
för allt totalt sett blir lika stort? Det krävs en mer utförlig livscykelanalys för att 
undersöka detta.  

• 4 % av all olja används till plast, varav 1 % går till förbrukningsvaror. Frågan är om 
fokus egentligen ska ligga på att eliminera förbrukningsvaror då borttagning av detta 
inte kommer påverka speciellt mycket? Kanske borde man försöka göra något med 
bilar istället? Det verkar som att Tommy tycker att om man ska göra något ur 
miljösynpunkt så borde man ”gå hela vägen” och inte ta små steg som knappt gör 
skillnad.  
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• Tror inte att plastkassen kommer försvinna men tror ändå att på sikt måste materialet 
bytas ut. I dagsläget är det dock för krångligt och dyrt. I och med att problemet inte 
leder till totalförstörelse just nu kommer antagligen butikerna hålla kvar sina billigare 
påsar in i det sista. Vi kommer bli tvungna att betala mer i framtiden, eller så kommer 
kanske materialet att med tiden bli billigare. 

• Ekokasse som produceras i Norge. En blandning av polyeten och järnoxid. Materialet 
”rostar” med tiden. Materialet ska kunna brytas ned om det hamnar i naturen, men 
oftast bränns plastkassarna tillsammans med övriga sopor i dagsläget. Kassen går även 
att återvinna och kan blandas.  

• Ekokassen är inte lika vit utan mer crème färgad. Polyetenkassen är helt kritvit.  

Tillverkning 

• Rimpac har inga produktdesigners eller materialvetare utan de får denna typ av 
information från externa källor så som Bengt Lundin, Stenqvist, Pappier Mettler, 
trioplastkoncernen.  

• Plastkassarna läggs på rulle för att få bort emballage (indirekt avfall). De säljs bra och 
produceras i första hand på grund av bekvämlighetsskäl för butikerna (slipper springa 
med avfall). 3,5 miljoner kassar/vecka och 2,5 miljoner av dessa tillverkas på rulle.  

• Tempo gör att kassen blir billigare. Desto fortare kassen kan tillverkas desto billigare 
blir den.  

• ”svinnet” från stansningen skärs och görs om så det kan smältas och användas igen.  
• Det finns en person på Rimpac som arbetar med att utforma nya tryck till kassar.  
• Kassen skulle enligt Tommy gå att producera men den skulle antagligen ta längre tid 

så den skulle antagligen bli dyrare.  

 

Sammanfattning av studiebesök Rimpac del 2: 

Rimpac: 

• Grundades 1973 
• Ca 50 anställda vara 20 st är säljare/chaufförer som åker runt. 
• Omsätter drygt 200 Milj/år 
• 170 milj bärkassar produceras, vilket är 15-20 % av den Svenska marknaden. 
• Minimibeställning är 5000 kassar, men helst 25000 för det är en pall, eller 75000 för 

det är en rulle. 
• Säljer kassar för ca 40 öre med små marginaler på egen tillverkning. Råvaran är dyr 

och avgör priset (råvaran är 70 % av priset). 
• Har inga egna produktutvecklare. 
• Köper råvara, polyeten, från Norge och Finland. 
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• Säljer ca 3,5 milj kassar/vecka och då är 2,5 av dem på rulle. Rulle har fördelar såsom 
att de är mer lätthanterliga samt att butikerna slipper kartong/emballage vid kassan. 
Tar samma volym, 20000-25000 på en pall. 

• Har ca 70 % närproducerat. 
• Kan hålla lager åt butiker ca 3 mån framåt. 1 Pall räcker ungefär i 3 veckor för en 

butik. 
• Fabriken är igång dygnet runt. Det finns skift för alla tider. 

Plastkassemarknaden: 

• 800-900 milj bärkassar produceras /år 
• Butiker säljer kassar för 1-2 kr. 
• 4-5 liknande företag i Sverige, En tysk. 
• Sverige konsumerar ca 1 milj bärkassar/år. 
• Av oljeförbrukningen i världen består 1 % av den till förbrukningsvaror, och av det är 

4 % bärkassar. 
• Känsligaste punkten på kassen är längst ned när den bränns ihop och där materialet går 

mellan 4-2-4 lager. 

Miljö: 

• Majskassar/Cellulosakassar dyrare än vanliga kassar. Idag blandas de ut med Polyeten. 
• Sockerrörskassar (råvaran från Brasilien, tillverkning i Tyskland alt Sverige) från 

Brasilien, tillverkas i viss mängd. Kanske inte bättre i det stora hela då det kostar skog 
i Amazonas. 

• Vi bränner sopor så nedbrytbara kassar hinner inte brytas ned, dock bryts de ned på 
sikt om de skulle råka hamna i naturen. 

• Det skiljer i temperaturer och liknande men själva kassetillverkningen behöver inte 
ställas om för olika material.. (iaf inte det från Brasilien) (Polyeten 190 grader, andra 
170 grader osv..) 

• Livscykelanalys, hur ser den ut för kassen? 
• Ekokassen (Rimpacs egna), vaniljfärgad, bryts ned, bränns ofta tyvärr, som någon 

järnoxid som rostar men är utblandat med polyeten. (recept från norge) 

Andra företag: 

• Bengt Lundin i Arvika, får en last av Brasilienråvaran (grön polyeten). Ingår i Trio 
plastkoncernen, de har utvecklare. 

• Tillgita Papper i Göteborg 
• Stenqvist – Pappkassar, skall kontaktas för att kontakta produktutvecklare. 
• Papier Metler äger Stenqvist. 

Vår produkt: 

• Längre handtag – långsammare produktion. 
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