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Sammanfattning 

Många moderna plastförpackningar är mycket svåra att bryta och skapar stor frustration hos 

konsumenter när de vill packa upp sin produkt. Vanliga hushållssaxar räcker sällan till, och 

ofta används potentiellt osäkra verktyg, exempelvis knivar eller rakblad, som substitut. Risk 

för skada på person eller produkt förekommer därmed. Projektet avsåg att ta fram en ny 

produkt som löser dessa problem, och till denna produkt ett underlag för prototyptillverkning.  

Som en ledning i framtagandet av den nya produkten undersöktes befintliga lösningar på 

problemet med avseende på form, funktion och pris. Ett beslut fattades att skapa ett redskap 

som bryter förpackningen genom att dess kanter skärs bort. Redskapet skulle tillverkas i plast 

och ha en skärande del i metall eller keram. Viktigt var att produkten skulle vara säker, 

användarvänlig och ha ett lågt pris till slutkund. 

Projektet resulterade i att ett underlag för prototyp- och eventuell serietillverkning för 

produkten togs fram. Redskapet skulle formsprutas i ABS-plast och knivbladet tillverkas av 

härdat kolstål. En kostnadsanalys för prototyptillverkningen visade att en serie om tio 

funktionsdugliga prototyper skulle kosta totalt 22 500 kr att framställa. För att gå vidare med 

projektet och eventuell påbörja serietillverkning ansågs det nödvändigt att prototyper skulle 

tillverkas, testas och utvärderas för att verifiera de krav på produkten som specificerats. 

Vidare skulle simuleringar av formsprutningsprocessen behöva göras, för att säkerställa att 

inga allvarliga deformationer av detaljen uppstår under tillverkningen. 
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Abstract 

Many modern plastic packages are very hard to open and cause great frustration among the 

consumers when they are trying to unpack their products. Ordinary household scissors are 

rarely strong enough, and consumers often have to resort to potentially unsafe tools such as 

razor blades and knives. This project intended to develop a new product that were able to 

solve the mentioned problems, and to this product a dossier for prototype manufacturing. As 

guidance to the development of the new product, existing solutions were examined in regard 

to their appearance, function and market price. A decision was made to develop a tool that 

breached the plastic packages by cutting off their edges. The tool was to be made in plastic 

and have a cutting blade made of metal or ceramics. The most important aspects of the 

product were safety, user friendliness and a low market price. 

By the end of the project a dossier containing information about prototype- and possible mass 

production had been made. The tool was to be made of injection molded ABS-plastic, and the 

cutting blade was to be made of hardened carbon steel.  A cost analysis had been made 

regarding the prototype manufacturing which showed that the price for manufacturing a series 

of ten fully functional prototypes would cost 22 500 SEK to produce. To continue this project 

and eventually commence mass production of the product, it was considered necessary to 

produce a small series of prototypes to be tested and assessed to verify that the product met 

the requirements that had been specified. Furthermore, simulations of the injection molding 

were considered necessary to verify that no serious deformations on the plastic tools occurred 

during the mold process. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många konsumentartiklar förpackas idag i hårda plastförpackningar kallade ”clamshells”.  

Vanligtvis består förpackningen av två halvor som får en permanent försegling genom att 

kanterna fogas samman, vilket då skyddar produkten mot omgivningen samt från stöld. 

Förpackningarna har blivit mycket populära då de är billiga att tillverka, samt eftersom de 

upptar minimalt med utrymme samtidigt som de tillåter utmärkt skyltning av produkterna de 

omsluter.  

1.2 Problemformulering 

Clamshells med fogad permanent förslutning är mycket svåra att bryta och kan inte öppnas 

för hand - ofta räcker inte ens en vanlig hushållssax till. I många fall används potentiellt 

osäkra redskap som exempelvis rakblad eller knivar för att bryta förpackningarna, vilket i 

värsta fall kan leda till personskador. I en undersökning gjord av tidskriften ”Yours 

magazine” som besvarades av 2000 läsare, uppgav hela 71 % av deltagarna att de någon gång 

skadat sig när de försökt öppna en förpackning. De vanligaste skadorna var skärsår på händer 

och fingrar samt sträckningar i handleder och axlar [1]. Vidare uppgav 60 % av läsarna att de 

köpt ett redskap designat för att underlätta öppning av förpackningar. Förutom eventuella 

personskador riskerar även förpackningarnas innehåll att komma till skada vid öppning om 

denna inte utförs försiktigt och korrekt. Att göra förpackningarna mer lättöppnade ökar dock 

risken för stöld samt minskar innehållets skydd mot omgivningen. Projektet avsåg därför att ta 

fram ett redskap som löser dessa problem.  

1.3 Målsättningar och syfte 

Projektet avsåg att ta fram ett tillverkningsunderlag för ett redskap som kan öppna clamshell-

förpackningar. Redskapet skulle vara användarvänligt och förhindra skador på person och 

förpackningsinnehåll. Projektet skulle resultera i att en digital modell av verktyget togs fram, 

från vilken fotorealistiska produktbilder kunde produceras. Till modellen skulle måttsatta 

detaljritningar av ingående komponenter finnas, samt underlag för materialval och 

tillverkningsmetod för prototyptillverkning och eventuell serietillverkning. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes vid utredningar angående tillverkningsmetoder och materialval. Detta 

genom att jämföra vilka tillverkningsmetoder och material som används för att ta fram 

liknande produkter på marknaden, då det faktum att dessa produkter existerar validerar 

tillverkningsmetodernas samt materialens duglighet. På samma sätt har den befintliga 

marknaden av liknande produkter fått validera produktens efterfrågan, och till viss del 

bestämma dess prissättning. 
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2 Teori 

2.1 Material 

2.1.1 Termoplaster 

Termoplaster är ett polymert material som mjuknar och blir plastiskt formbart vid upp-

värmning. När materialet befinner sig i plastiskt tillstånd kan det formas till en rad olika 

produkter genom flera olika bearbetningsmetoder. Exempel på produkter som tillverkas av 

termoplaster är höljen till mobiltelefoner, handtag till verktyg eller rör, genom exempelvis 

formsprutning, formblåsning, rotationsgjutning eller friformsframtagning.  

De flesta termoplaster är återvinningsbara och kan i princip smältas och omarbetas till nya 

produkter ett obegränsat antal gånger [2]. 

 

Högdensitetspolyeten (HDPE) 

HDPE är en polyetenplast med en högre densitet, vilket gör den tyngre men mer hållfast. 

Några av plastens egenskaper är nötningsbeständighet, livsmedelgodkänd, låg friktions-

koefficient samt resistents mot korrosiva vätskor. Dess egenskaper gör den lämplig för 

produkter som exempelvis behållare, leksaker och hushållsartiklar [3].  

 

Polyetentereftalat (PET) 

Plasten är i sitt naturliga utförande genomskinlig och har goda mekaniska egenskaper, framför 

allt mycket hög styvhet och hårdhet. Materialet har god nötningsresistens och relativt god 

kemikalieresistens, varför den ofta används till mat eller vätskebehållare [2]. 

 

Polypropen (PP) 

Polypropen har låg densitet och mycket goda mekaniska och termiska egenskaper, samtidigt 

som den har mycket hög kemisk resistans. Vanliga användningsområden är behållare, 

maskinkomponenter och elektrisk isolering [4]. 

 

Polystyren (PS) 

Polystyren är mycket billig plast som är hård, styv, har god elektrisk isoleringsförmåga och 

har låg känslighet för krympning. Materialet är dock sprött och är känsligt för sprickbildning, 

och det uppvisar dålig resistens mot exempelvis oljor och lösningsmedel. Plasten används 

oftast till engångsartiklar, förpackningar eller enklare produkter som tillverkas i stora volymer 

[5]. 

 

Polyvinylklorid (PVC) 

PVC är en mycket vanlig plast som kan framställas i en rad olika varianter med varierande 

egenskaper. Materialet har goda elektriska egenskaper och utmärkt kemisk beständighet och 

förekommer vanligen i förpackningar, rör, kreditkort och bilpaneler [6]. 

 

AkrylInitril-bustadien-styren sampolymer (ABS) 

ABS-plast används i många vardagsprodukter som exempelvis hushålls- och kontors-

maskiner, telefoner och instrumentpaneler. Materialet har låg vikt, goda mekaniska 

egenskaper samt god ythårdhet och ytfinish [7].  
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2.1.2 Härdat kolstål 

Kolstål är en legering av järn och kol där legeringens kolhalt bestämmer vilka egenskaper 

stålet får. Materialet kan härdas genom exempelvis uppvärmning, för att på så sätt öka hårdhet 

och slitstyrka i ytskiktet. Härdat kolstål används i produkter som inte behöver korrosions-

resistans eller mycket högt slitagemotstånd. Materialet är billigt att köpa in och att bearbeta, 

och lämpar sig därför i komponenter med stor materialåtgång eller stora produktionsvolymer 

[8]. 

2.1.3 Zirkoniumdioxid 

Zirkoniumdioxid är en keram som framställs genom oxidering av metallen zirkonium. 

Materialet är mycket hårt, slitstart och korrosionsresistent samtidigt som det har god elektrisk 

isoleringsförmåga och mycket låg värmeledning.  Materialet är mycket dyrt att tillverka och 

bearbeta och används därför i produkter som kräver material med hög prestanda [9].  

2.2 Tillverkningsmetoder 

2.2.1 Formverktyg 

Formar, även kallade verktyg eller formverktyg, används vid bland annat gjutning och 

pressning. Formarna skapar ett hålrum som fylls med valt material, som stelnat sedan utgör 

den slutgiltiga detaljen. Kostnaden för ett formverktyg varierar bland annat beroende på 

detaljens form, material, tillverkningsvolym, ytfinish och tolerans. 

2.2.2 Formsprutning 

Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden för detaljer av termoplast. Metoden är 

lämplig för ett stort antal produkter, stora som små, enkla som komplicerade. Vid 

formsprutning används plastkorn, så kallat granulat, som smälts och under högt tryck pressas 

in i ett stängt verktyg av en uppvärmd skruv, se Figur 1. 

 

Figur 1 Formsprutning 

Detaljen stelnar sedan i det stängda verktyget, varefter verktyget öppnas och detaljen stöts ut. 

Formsprutning lämpar sig väl för detaljer som ska massproduceras. Detta beror på att 

kostnaden per detalj sjunker vid ökad tillverkningsvolym eftersom metoden har en hög 

initialkostnad för tillverkning av formverktyget [2]. 
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2.2.3 Formblåsning 

Vid formblåsning sluts två verktygshalvor runt en ihålig detalj av plast. Plastdetaljen pressas 

sedan mot verktygets väggar med hjälp av tryckluft, se Figur 2. 

 

Figur 2 Formblåsning 

Formblåsning tillåter en hög produktionstakt och lämpar sig främst för produkter med ihåligt 

och tunt gods, exempelvis PET-flaskor [2]. 

2.2.4 Rotationsgjutning 

Ett formverktyg fylls med plast och värms upp, varpå den då smälta plasten fördelas över 

formens ytor under rotation av verktyget. När smältan svalnat delas verktyget och detaljen 

faller ut, varefter proceduren upprepas. Metoden tillåter tillverkning av helgjutna detaljer utan 

materialskarvar och inre spänningar, men lämpar sig främst för produkter med enklare form 

som ska tillverkas i mindre volymer, på grund av en låg produktionstakt [2]. 

2.2.5 Friformsframställning 

Friformsframställning, även känt som ”rapid prototyping”, är en metod som bygger på att 

föremål byggs upp skikt för skikt i önskat material, direkt från CAD-data (Computer Aided 

Design). Processen är långsam och lämpar sig främst åt prototyptillverkning av mindre 

föremål [10]. 

2.2.6 Pulvermetallurgi 

Vid pulvermetallurgi framställs detaljer utan att helt utnyttja det smälta tillståndet. Första 

steget i processen är tillverkning av pulver. Pulvret kan bestå av ett rent grundämne, en 

kemisk förening eller en legering. Följande steg i processen är en blandningsoperation som 

görs bland annat för att skapa legeringar och tillsätta olika slags smörj- och bindemedel. Det 

tredje steget är formgivning av detaljen, som vanligen sker genom en pressningsoperation i en 

sluten form. Pressningen resulterar i en formad men porös detalj, som i detta tillstånd kallas 

grönkropp. För att färdigställa detaljen och ge den dess önskade egenskaper genomförs en 

operation kallad sintring. Grönkroppen värms då upp, varpå porerna sluts och försvinner 

under det att detaljen krymper. När en detalj framställts genom pulvermetallurgi existerar en 

rad olika efterbehandlingssteg, exempelvis smidning, slipning, värme- eller ytbehandling [11].  
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3 Metod 

3.1 Marknadsundersökning 

Vid utveckling av nya produkter görs ofta en marknadsundersökning. Undersökningen syftar 

vanligen till att få en bild av konkurrensen och identifiera potentiella kunder. Informationen 

kan sedan användas till att formulera krav och målgrupp för produkten. 

3.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är en sammanställning av krav, mål och önskemål på den slutgiltiga 

produkten. Kraven bör formuleras som mätbara för att kunna uppnås, och ställs vanligen av 

arbetsgivare, kund eller tillverkaren av produkten. De krav som formuleras kan röra 

exempelvis ergonomi, tillverkning, material, kostnad eller form. 

3.3 Brainstorming 

Metoden är vanligt förekommande inom produktutveckling och syftar till att generera idéer 

och lösningar på ett problem eller en uppgift. En grundtanke för brainstorming är att alla idéer 

är bra idéer och att kvantitet ofta genererar kvalitet. 

3.4 Konceptval 

Val av koncept gjordes bland de förslag som genererats av brainstormingen. Innan koncept 

valdes fattades beslut om vilka material och tillverkningsmetoder som skulle användas. 

Konceptet jämfördes med varandra i avseende på hur väl de uppfyllde de krav som hade 

formulerats i kravspecifikationen och hur pass lämpliga de var för de valda materialen och 

tillverkningsmetoderna, varpå ett koncept slutligen valdes för vidareutveckling. 

3.5 Konceptutveckling 

Vid konceptutveckling anpassades valt koncept för att bättre möta ställda krav och för att 

optimeras för vald tillverkningsmetod.  

3.6 Modellering 

Modeller och ritningar gjordes i CAD-programmet Solid Edge ST [12]. Programmet är ett bra 

verktyg för produktutvecklare då det tillåter användaren att arbeta med en tredimensionell 

modell av produkten. Solid Edge ST kan exportera modellen i en rad olika filformat som 

exempelvis kan användas på fabrik för att skapa ett formverktyg eller i ett renderingsprogram 

för att skapa produktbilder. 

3.7 Rendering 

För framställning av produktbilder användes renderingsprogrammet Hypershot [13]. 

Programmet tillåter användaren att applicera naturtrogna material eller texturer på modellens 

ingående komponenter. Vid renderingen beräknar programmet ljusets beteende på ett fysiskt 

korrekt sätt, för att bygga upp skuggor och reflektioner, samt simulerar en kamera och dess 

objektivs beteenden, som exempelvis skärpedjup och exponering.  Resultatet blir en mycket 

fotorealistisk bild som kan används vid produktpresentationer eller till marknadsföring. 

3.8 Bildredigering 

Bildredigering utfördes i programmet Adobe Photoshop CS 4 [14].  Programmet erbjuder en 

stor mängd verktyg för bland annat retuschering och komposition.  

  



8 

 

  



9 

 

4 Genomförande 

4.1 Marknadsundersökning 

När marknaden undersöktes gjordes sökningar online efter sidor där de problem som projektet 

avsåg lösa adresserades. Syftet var att finna befintliga produkter som löste problemen, samt 

information om hur de var utformade och fungerade, vad de kostade och vilken målgrupp de 

riktade sig åt. Sökord och fraser som användes var ”plastic case opener”, ”hard to open 

packaging”, ”clamshell packaging” och ”wrap rage”.  

4.2 Kravspecifikation 

Med stöd av resultaten från marknadsundersökningen samt från projektets målsättning, 

formulerades en kravspecifikation på produkten som skulle tillverkas. Områden inom vilka 

kraven och önskemålen formulerades var form, funktion, användning, tillverkning, material, 

hållbarhet och pris. De viktigaste kraven ansågs vara hög säkerhet och användarvänlighet 

samt ett lågt pris till slutkund. För fullständig kravspecifikation, se Bilaga 1. 

4.3 Konceptgenering 

Vid konceptgenereringens början genomfördes en brainstorming med syftet att generera olika 

idéer och lösningar. Efter genomförd brainstorming fattades ett beslut att tillverka ett redskap 

med en kropp av plast med en infästning för ett knivblad. Vidare identifierades tre viktiga 

funktionsytor, se Figur 3; ett grepp(1), ett stödspår för förpackningen som öppnas att ledas 

i(2) samt en infästning för ett knivblad(3). En skiss innehållandes de tre funktionsytorna 

medförde att två koncept, K1 och K2, skapades. 

 

Figur 3 Funktionsytor 
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4.3.1 Koncept K1 

K1 formgavs som ett ordentligt handtag med greppdiameter om dryga 40mm och grepplängd 

om cirka 250mm, måttsatt för att passa även de största av händer. Greppet gavs även en fin 

textur på verktygets undersida för att förhindra halka vid användning av produkten. 

Stödskenan för förpackningen som verktyget avsåg öppna fick löpa parallellt med greppet 

genom hela detaljen. Verktygets infästning för knivbladet formgavs som en ficka stor nog att 

hålla ett industrirakblad (som vanligen används i färgskrapor). Detaljen skulle tillverkas som 

två spegelvänt identiska halvor med en tunn väggtjocklek, som på utvalda platser inuti 

detaljen skulle förstärkas med extra ribbor och väggar och sedan fogas samman med hjälp av 

skruvar, se Figur 4. 

 

Figur 4 Koncept K1 

4.3.2 Koncept K2 

Koncept K2 designades för att ge verktyget en mer spännande form och ökad funktionalitet i 

ett mindre format, cirka 120x100x20mm (längd x höjd x tjocklek). Verktygets formgavs för 

att ge användaren två olika sätt att hålla det, ett precisions- och ett kraftgrepp. För infästning 

av knivblad gjordes en utvändig underskärning av detaljen. Bladet, som i det här fallet var 

skräddarsytt för verktyget och beställs från fabrik, placerades i underskärningen och fästes 

med två skruvar. Stödspåret för förpackningen gjordes i K2 kortare för att kunna bistå med 

stöd vid skärning av förpackningar med mer komplex form, exempelvis runda förpackningar. 

Verktyget tillverkas som en tunnare solid kropp. Detta för att säkerställa en tillräcklig 

hållfasthet vid de yttryck som verktyget utsätts för vid användning, se Figur 5.  

 

Figur 5 Koncept K2 
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4.4 Beslut 

4.4.1 Materialval 

Verktyg 

Ett beslut gjordes att tillverka verktyget i plast. De material som undersöktes var 

termoplasterna HDPE, PET, PP, PS, PVC och ABS. Materialen utvärderades sedan med 

avseende på hårdhet, ytfinhet, formbarhet och nötningsresistans samt användningsområden, 

för att avgöra vilket av dem som var mest lämpligt vid tillverkning av detaljen. Slutligen föll 

valet på ABS-plast, vars främsta användningsområden stämde väl överens med produkten 

som skulle tillverkas. Materialet besitter trots sin låga vikt goda mekaniska egenskaper 

samtidigt som det är väl formbart och kompatibelt med de flesta tillgängliga bearbetnings-

metoder för termoplaster. 

 

Knivblad   

Vid val av material till knivbladet studerades metallegeringen kolstål och keramen zirkonium-

dioxid. Materialen jämfördes och utvärderades med avseende på pris, slitstryka och 

tillverkningsmetod. Knivblad av materialet kolstål genomgår en snabb och relativt billig 

tillverkningsprocess, där remsor av önskad tjocklek slipas och stansas ut i önskad form. 

Kolstålet kan sedan värme- samt ytbehandlas för att förbättra bladets egenskaper. Knivblad av 

keramen zirkoniumdioxid genomgår vanligtvis en pulvermetallurgisk process, där bladet 

formas genom pulverpressning, sintring och slipning, en process som är relativt långsam och 

kostsam. När materialen jämfördes på nämnda punkter framträdde tydligt att zirkoniumdioxid 

var avsevärt mycket dyrare både i material- och bearbetningskostnad, men att det hade en 

överlägsen livslängd. Beslutet togs att använda kolstål, eftersom det bedömdes ha tillräckligt 

hög prestanda för att lösa sin bestämda uppgift, samt då kostnaden jämfört med 

zirkoniumdioxid skulle tillåta tillverkning av många fler blad till samma pris. 

4.4.2 Val av tillverkningsmetod 

Verktyg                   

Fyra olika metoder för tillverkning av verktyget studerades, och gemensamt för dessa var att 

de alla var lämpliga för bearbetning av termoplaster. Metoderna som undersöktes var 

formsprutning, formblåsning, rotationsgjutning och friformframtagning. Då valt koncept var 

tänkt att bestå av en solid kropp kunde formblåsning och rotationsgjutning uteslutas, eftersom 

de båda lämpar sig bäst för ihåliga detaljer med tunn godstjocklek. Slutligen ansågs bägge de 

kvarstående alternativen som lämpliga tillverkningsmetoder; friformframtagning för att 

snabbt och billigt kunna producera ett fåtal funktionsdugliga prototyper för bland annat 

produkttest och verifiering av uppställda krav, och formsprutning för kostnadseffektiv 

produktion av stora volymer av den slutgiltiga produkten.  

4.4.3 Konceptval 

Vid val av koncept uteslöts koncept K1, då dess form, på grund av dess ihålighet och 

komplexitet, bedömdes som olämplig eller för kostsam och svårtillverkad med valda 

tillverkningsmetoder. Konceptet ansågs även mindre praktiskt att förvara och förpacka på 

grund av sin storlek (dubbel längd och tjocklek). K1 bedömdes dessutom ha ett mindre 

tilltalande formspråk. Därtill skulle konceptet, på grund av det längre stödspåret, ej klara av 

att hantera lika många typer av plastförpackningar. Alltså valdes konceptet K2, då det helt 

enkelt bedömdes som en över lag bättre lösning. 
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4.5 Konceptutveckling 

4.5.1 Konstruktionskrav 

Eftersom formsprutning hade valts som tillverkningsmetod för greppet behövde vissa 

ändringar i dess konstruktion göras. Detta för att underlätta tillverkningsprocessen och för att 

säkerställa att ingående komponenter efter tillverkning passade vid montering [15]. Kant- och 

kälradier gavs en radie som var större än 0,8mm, och ytor vid inskärningar gavs en släppning 

om minst 0,5° för att detaljen, efter att den hade svalnat, skulle kunna puttas ur verktyget utan 

risk för deformation, se Figur 6. 

 

Figur 6 Illustration av kant- och kälradie samt släppning 

För formsprutning ligger normalt toleranserna runt 0,1mm, vilket medförde att håldiametrarna 

i bladet gjordes 0,2mm större än motsvarande hål i verktyget. Detta för att säkerställa god 

passning vid montering av de i produkten ingående komponenterna. 

4.5.2 Formgivning  

För att göra formen på verktyget bekvämare att hantera gjordes en inskärning på verktygets 

undersida. Inskärningen gjorde också stödspåret för plastförpackningen kortare vilket 

underlättar när förpackningar med rundad form skall öppnas. För att öka greppet mellan hand 

och verktyg, utformades texturer längs verktygets kanter. Infästningen till knivbladet 

förenklades för att tillåta en mindre komplicerad form på bladet, som då blir enklare och 

billigare att tillverka. De ändringar som gjorts illustreras i Figur 7. 

 
Figur 7 Konceptutveckling 
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4.5.3 Dimensionering  

Redskapet skulle dimensioneras för att passa medelindividen. Vid dimensionering användes 

ett tabellverk med antropometriska mått på handen kartlagda från en population vuxna britter 

[16]. Mått som undersöktes ges i Figur 8 och listas i Tabell 1. Dessa beskriver 50:e 

percentilen av populationen som kartlagts. 

 

Figur 8 Handkarta 

 A B C 

Män 107 mm 72 mm 21 mm 

Kvinnor 97 mm 67 mm 18 mm 

Tabell 1 Antropometriska mått 

Den antropometriska datan bestämde redskapets tjocklek, vilket baserades på måttet C och 

greppytans längd A + B, se Figur 8 och Tabell 1.  
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5 Resultat 

5.1 Produkten 

Produkten består i huvudsak av två komponenter, ett grepp och ett knivblad, till vilka 

tillverkningsunderlag framställdes i form av CAD-filer. Detaljerna monteras sedan samman 

av två skruvar som finns att beställa färdiga från leverantör. Genom att fatta produkten in ena 

handen och plastförpackningen i andra, skärs förpackningens kanter bort genom att verktyget 

förs över dem. Användaren skyddas från knivbladet då det sitter oåtkomligt för fingrarna, och 

förpackningens innehåll skyddas av att öppningsförloppet kan göras med stor precision och 

bestämt skärdjup tack vara verktygets stödspår, se Figur 9. 

 

 

Figur 9 Användning, TV Precisionsgrepp TH Kraftgrepp 

5.1.1 Grepp 

Greppet skulle tillverkas i ABS-plast med tillverkningsmetoden formsprutning. Detaljen 

förseddes med kant- och kälradier om minst 0,8mm, en jämn godstjocklek samt släppningar 

om minst 0,5° där underskärningar gjordes för att minimera risken att fel skulle uppstå under 

tillverkningen. Vid utformning av infästningen till knivbladet anpassades detaljen efter 

toleransen 0,1mm för att undvika eventuella passningsfel under montering. Komponenten har 

formats för att kunna hållas bekvämt i två olika grepp, ett för precision och ett för kraft, se 

Figur 9, och har på de områden där risk för glidning mellan verktyg och hand förekommer, 

försätts med en textur för ökat grepp. Texturerna markeras med svarta linjer i Figur 10.   

 

 
Figur 10 Grepptexturer 
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Dimensionering av greppet, se Figur 11, gjordes efter en individ med medelstora händer, se 

4.5.3. Där bestämdes greppytan till 160mm för att likna måtten A+B, se Figur 8, som var 

179cm för män och 164mm för kvinnor. För mer detaljerad dimensionering, se Bilaga 2. 

 

Figur 11 Grepp – Dimensioner 

För att göra greppet säkert gjordes en inskärning för infästningen till knivbladet. Bladet 

hamnade då under verktygets ytterkant och blev på så sätt oåtkomligt för händer och fingrar 

om användaren skulle slinta med verktyget, se Figur 12. 

 
Figur 12 Säkerhet 

 

5.1.2 Knivblad 

Knivbladet skulle tillverkas av materialet härdat kolstål med en automatiserad tillverknings-

metod, där detaljen slipas och stansas ut från remsor av materialet kolstål. För att kolstålet 

skulle få bättre mekaniska egenskaper härdades det genom värmebehandling. Bladet formades 

för att skära förpackningarna i en vinkel om 20° för att skapa ett bättre snitt som förhindrar att 

kanten på förpackningen som möter bladet skrynklar sig, se Figur 13. Vid dimensionering av 

bladet är hänsyn tagen till toleransen 0,1mm. Hålen på knivbladet gjordes därför något större 

för att undvika eventuella passningsfel vid montering. För mer detaljerad dimensionering, se 

Bilaga 2. 

 

 

Figur 13 Knivblad - Dimensioner 
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5.2 Montering 

Montering av produktens ingående komponenter utförs genom att skruva fast knivbladet i 

greppet med två skruvar. På samma sätt kan bladet bytas om det blivit slött, se Figur 14.  

 

Figur 14 Montering 

5.3 Kostnad 

5.3.1 Kostnad för prototyptillverkning. 

Kostnad för tillverkning av en mindre prototypserie var svår att uppskatta. Det finns dock gott 

om företag som erbjuder prototyptillverkning med snabba leveranstider. För tillverkning av 

greppet undersöktes det svenska företaget Loom. De listade på sin hemsida några prisexempel 

för detaljer framställda i en friformframtagningsprocess. Utifrån denna information bedömdes 

att en funktionsduglig prototyp av greppet skulle kunna framställas för cirka 1500kr [17].  För 

knivbladet studerades det amerikanska företaget Speciality Blades´ typiska prisexempel för 

skräddarsydda knivblad [18]. Priset för en prototypserie om minst tio blad var 950$, vilket 

motsvarar cirka 7500kr. Enligt dessa uppskattningar skulle kostnaden för att tillverka en 

funktionsduglig serie om tio prototyper kosta totalt cirka 22 500kr. För exakta priser finns det 

tillräckligt med underlag för att tillverkare skall kunna lämna en offert. 

5.3.2 Kostnad för serietillverkning 

En uppskattning av kostnaden för att serietillverka produkten har inte gjorts. Studier av 

tillverkningsmetoden formsprutning tyder dock på att serietillverkningen av produkten 

kommer få höga initialkostnader, eftersom formverktygen som används i processen är dyra att 

tillverka. För att kostnadseffektivisera tillverkningen bör därför produkten tillverkas i stora 

volymer om uppskattningsvis 50 000 – 100 000 enheter. Med det underlag som framställt kan 

leverantörer på förfrågan leverera en offert. 

5.4 Produktbilder 

I syfte att kunna användas vid eventuell marknadsföring och för att visualisera produkten 

innan tillverkning, renderades en serie produktbilder, se Figur 15 och Bilaga 3. 

 
Figur 15 Produktbild 
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6 Diskussion 
Ett underlag för prototyp- och eventuell serietillverkning av ett verktyg som kan bryta annars 

svåröppnade plastförpackningar har tagigts fram. Verktyget bryter förpackningarna genom att 

skära bort dess kanter och skyddar under öppningsförloppet, användaren och förpackningens 

innehåll från att komma till skada.  

6.1 Avgränsningar 

Eftersom projektet har varit av typen ”idéprojekt”, utan uppdragsgivare, där en ny produkt 

skulle utvecklas för att lösa ett befintligt problem, har många avgränsningar behövts göras för 

att kunna driva arbetet framåt. Avgränsningarna som gjordes rörde material och tillverknings-

metoder för produktens ingående komponenter. De material och tillverkningsmetoder som 

undersöktes för greppet, avgränsades till sex stycken termoplaster; HDPE, PET, PP, PS, PVC 

och ABS, samt fyra tillverkningsmetoder; formsprutning, formblåsning, rotationsgjutning och 

friformframtagning. På samma sätt avgränsades de till knivbladet undersökta materialen och 

tillverkningsmetoderna. De material som undersöktes var härdat kolstål och keramen 

zirkoniumdioxid, och de granskade tillverkningsmetoderna var pulvermetallurgi med efter-

behandling samt en automatiserad process som byggde på stansning och slipning. Uppenbart 

är att dessa avgränsningar kan ha medfört att eventuellt bättre alternativ för tillverkning och 

material kan ha förbisetts.  

6.2 Målsättning 

Det mål som ansågs viktigast att ha uppnått vid projektets slut var att ha en produkt som väl 

löser de tidigare beskrivna problemen i form av en korrekt utformad CAD-modell. Detta på 

grund av att ett underlag, som det i CAD framtagna, kan användas till prototyptillverkning 

och visualisering av fotorealistiska produktbilder. Detta mål anses vid projektets slut vara 

uppnått. 

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

För att kunna driva projektet vidare är prototyptillverkning mycket viktigt. Detta av den 

orsaken att många krav, som tidigare i arbetet formulerats på produkten, kräver att en 

funktionsduglig prototyp kan testas och utvärderas, exempelvis för att kunna verifiera att den 

kan användas av personer i alla åldrar utan någon förkunskap, genom att förslagsvis låta en 

oberoende testgrupp prova produkten och svara på frågor i ett formulär. Innan produkten 

börjar serietillverkas bör offert på formverktyg och tillverkningskostnader från fabriker 

efterfrågas för en ordentlig kostnadsanalys. Vidare bör modellering av formverktyg utföras 

för att simulera greppets formsprutningsförlopp, för att kunna optimera dess form och 

säkerställa att inga allvarliga deformationer på detaljen uppstår. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Kravspecifikation 

Form 

 Produkten skall ha ett tilltalande utseende och intressant form. 

 Produkten skall vara användarvänlig och självförklarande. 

 Produkten skall inte vara större än vanliga hushållsartiklar och verktyg, som 

exempelvis konserv- och kapsylöppnare, skruvmejslar och skiftnycklar.  

 Produkten skall vara lätt att underhålla. 

 Produkten skall passa den stora massan och inte ha några utstickande detaljer eller 

vassa kanter som kan orsaka obehag för användaren. 

Funktion 

 Produkten skall möjliggöra öppning av ”clamshell”-förpackningar oavsett form eller 

storlek. 

 Produkten skall skydda användaren och förpackningens innehåll från att komma till 

skada under öppningsförloppet. 

Användning 

 Produkten skall kunna användas utan ansträngning eller förkunskap av personer i alla 

åldrar (ej barn under 12 år). 

Tillverkning 

 Produkten skall anpassas för en tillverkningsmetod som tillåter snabba cykeltider och 

stora volymer. 

 Produkten skall tillverkas i med så få ingående komponenter som möjligt.  

 Produkten skall anpassas för att framställning av formverktyg eller motsvarande skall 

bli så billig som möjligt. 

Material 

 Majoriteten av produkten skall vara återvinningsbar. 

 Materialet skall vara färgbart. 

Hållbarhet 

 Produkten skall kunna utsättas för ”kläm och känn”-krafter utan att gå sönder. 

Pris 

 Produkten skall kunna säljas till slutkund inom prisintervallet 50-100kr. 
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Bilaga 2 – Ritningar 

Grepp 
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Knivblad 
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Bilaga 3 – Produktbilder 
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