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SAMMANFATTNING 
 

Under vårterminen 2012 har Camilla Emanuelsson självständigt genomfört examensarbetet 
”Förvaring för kapslar”. Examensarbetet har utförts vid Karlstads universitet, fakulteten för 
teknik- och naturvetenskap under Innovations- och designingenjörsutbildningen.  
 

Uppdragsgivaren har varit Löfbergs Lila AB. Handledarna på företaget har varit 
produktcheferna Maria Herou Wallner och Sandra Lyxell och handledare på Karlstads 
universitet var programledaren Monica Jakobsson. Examinatorn har varit Fredrik Thuvander, 
professor i materialteknik på Karlstads universitet.  
 
Projektet startades på grund av den relativt nya produkten kapslar, för kaffe, te och choklad 
har växt sig större på marknaden. Företaget som är ett starkt och självständigt familjeföretag 
i kaffebranschen behövde få hjälp med att utforma förvaringar till deras kapslar. Uppdraget 
delades in i 3 delar, de två första delarna var att utforma förpackningar för 10 respektive 16 
kapslar som kan komma att ersätta de befintliga förpackningarna. Den sista delen var att 
utforma en ny kapselhållare till deras sortiment, då de enbart har en kapselhållare för 
försäljning för tillfället.  
 
Genom olika idégenereringsmetoder genererades olika lösningar som konkretiserades och 
resulterade i 4 olika koncept för förpackningarna. Gemensamt med uppdragsgivaren 
bestämdes ett gemensamt koncept för förpackningarna. På samma sätt togs 4 koncept fram 
för kapselhållaren.  
 
Genom matriser eliminerades koncepten för förpackningarna samt kapselhållaren och de 
slutgiltiga koncepten bestämdes gemensamt med uppdragsgivarena.  
 
De valda koncepten tillverkades i detaljkonstuktion för att få en bättre känsla för 
förvaringarna, sedan utvecklades koncepten genom konceptutveckling. Till hjälp under 
konceptutvecklingen användes kompetens från The Packaging Arena, samt Broby Grafiska. 
För att illustrera konstruktionerna på ett bra sätt gjordes koncepten i CAD med tillhörande 
ritningar. Förpackningarna gjordes i CAD-programmet Art Eskowork och kapselhållaren 
gjordes i Pro ENGINEER firework 5.0. 
 
De slutgiltiga koncepten för förvaringarna stämmer överens med det användarna efterfrågat 
under undersökningarna i förstudiefasen, att de vill ha en praktisk, snygg förvaring som ger 
en känsla av vardagslyx samtidigt som så lite material som möjligt används. Koncepten 
överrensstämmer med den problemformulering som projektet har, det vill säga att de skall 
vara en funktionell och attraktiv förpackning  som är så pass snygg att den kan placeras 
framme i hemmet.  
 

 
 

 

 



ABSTRACT 
During the spring semester of 2012, Camilla Emanuelsson independently completed the 
thesis "Storage of capsules." The thesis has been carried out at Karlstad University, Faculty of 
Technology and Science during the study program of Innovation and Design engineering. 
 
The client has been Löfbergs Lila AB. The supervisors at the company have been product 
managers Maria Herou Wallner and Sandra Lyxell and supervisor at the University of 
Karlstad was the program leader Monica Jakobsson. The examiner was Frederick Thuvander, 
professor of materials engineering at Karlstad University. 
 
The project was started because of the relatively new product capsules for coffee; tea and 
chocolate have grown bigger in the market. The company that is a strong and independent 
family business in the coffee industry needed help in designing storage units for their 
capsules. The mission was divided into 3 parts, the first two parts were to design packaging 
for 10 or 16 capsules, which might replace the existing packages. The last part was to design 
a new capsule-holder to their catalog, as they only have a capsule holder for sale at the 
moment. 
 
Through various combined solutions were generated different solutions given more 
substantial and resulted in four different concepts for packaging. Together with the client 
determined a common concept for the packaging. Similarly, four concepts were presented 
to the capsule holder. 
 
Through matrixes the concept as eliminated and the final products were determined 
together with Löfbergs Lila.  
 
The selected concepts were manufactured in detailed construction to get a better feel for 
the concepts, and then developed through concept development. To assist in developing the 
concept was used skills from The Packaging Arena and Broby Grafiska. To illustrate the 
constructions well the concepts were drawn in two CAD programs. The packaging was done 
in the CAD program Art Eskowork and capsule holder was made in Pro ENGINEER firework 
5.0. 
 
The final products for storage are consistent with what the users asked during surveys in the 
study phase, they want a practical, stylish storage that provides a sense of everyday luxury 
while as little material as possible is used. The concepts correspond with the problem that 
the project, namely that they should be a functional and attractive packaging that is so 
stylish that it can be displaced in the home.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 2 
ABSTRACT ............................................................................................................................... 3 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 5 
2. METOD ................................................................................................................................ 11 
2.1 Projektplanering ................................................................................................................. 11 

2.2 Förstudie ............................................................................................................................. 12 
2.2.1 Faktainsamling ................................................................................................................ 12 
2.2.2 Studiebesök ..................................................................................................................... 13 

2.2.3 Marknadsundersökning ................................................................................................... 14 
2.2.4 Användarstudie ................................................................................................................ 15 
2.3 Produktspecifikation ........................................................................................................... 16 
2.4 Konceptgenerering ............................................................................................................. 17 

2.4.1 Kreativa metoder ............................................................................................................. 17 
2.4.2 Konkretisering ................................................................................................................. 18 
2.5 Konceptutvärdering ............................................................................................................ 18 
2.6 Detaljkonstruktion .............................................................................................................. 18 

2.7 Konceptutveckling ............................................................................................................. 18 
2.8 CAD ................................................................................................................................... 19 

3. RESULTAT ......................................................................................................................... 20 
3.1 Projektplanering ................................................................................................................. 20 

3.2 Förstudie ............................................................................................................................. 21 
3.2.1 Faktainsamling ................................................................................................................ 21 
3.2.2 Studiebesök ..................................................................................................................... 26 

3.2.3 Marknadsundersökning ................................................................................................... 29 
3.2.4 Användarstudie ................................................................................................................ 32 

3.3 Produktspecifikation ........................................................................................................... 33 
3.4 Konceptgenerering ............................................................................................................. 39 
3.4.1 Kreativa metoder ............................................................................................................. 39 
3.4.2 Konkretisering ................................................................................................................. 42 

3.5 Konceptutvärdering ............................................................................................................ 43 
3.6 Detaljkonstruktion .............................................................................................................. 45 

3.7 Konceptutveckling ............................................................................................................. 50 
3.8 CAD ................................................................................................................................... 60 

4. DISKUSSION ...................................................................................................................... 61 
5. SLUTSATS .......................................................................................................................... 64 
Tackord ..................................................................................................................................... 65 

Referenslista ............................................................................................................................. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 Projektplan 

Bilaga 2 The Packaging Arena Gallary 

Bilaga 3 Benchmarking 

Bilaga 4 CAD 

Bilaga 5 Ritningar 

Bilaga 6 Planerat GANTT-Schema 

Bilaga 7 GANTT-Schema, Planerat Vs Utfall 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

1. INLEDNING 
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avslutande kurs heter Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 
design (MSGC12) och motsvarar 22,5 hp.  
 

Uppdraget i den avslutande kursen utfördes tillsammans med uppdragsgivaren Löfbergs Lila 
AB. Under projektets gång har kontinuerliga möten ägt rum med produktcheferna Maria 
Herou Wallner och Sandra Lyxell. Vid Karlstads universitet har handledning erhållits av 
programledaren Monica Jakobsson och examinatorn för kursen har varit professor Fredrik 
Thuvander. Under vissa delar av projektet har studenten Petra Hollsten används som 
bollplank då hon har haft samma uppdragsgivare men jobbat med ett annat uppdrag.  

  
Bakgrund  
Löfbergs Lila AB är ett svenskt familjeägt företag som funnits på marknaden i över 100 år. De 
är ledande leverantörer av kaffe till företag, restauranger och kaféer i Sverige och lägger stor 
vikt av att leverera kaffe av bra kvalité. Löfbergs Lila är även en av de största importörerna 
av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe(Löfbergs Lila, 2012).   
 
Det senaste på kaffemarknaden är kaffekapslar. Det är en marknad på frammarsch och det 
är viktigt att vara ledande, då marknaden är såpass ny och inte kommer kunna rymma alla 
de aktörer som för till fället finns på marknaden, enligt produktchef Maria Herou Wallner på 
Löfbergs Lila. 

Förpackningen till kapslarna är företagets ansikte ut mot kund och det är viktigt att tänka på 
designen/utformingen av förpackningen då förpackningsdesign är en av de viktigaste 
aspekterna i en produktstrategi (Gary R. Holmes, 2012). 
För tillfället så säljer Löfbergs Lila sina kapslar i en förpackning som rymmer 10 stycken 
kapslar, se figur 1.1 nedan.   
 

 
   
              
  
         

 

 

 

 

 

 
 
       Figur 1.1 Nuvarande förpackning för 10 stycken kapslar   
 
Öppningen samt återförslutning sker på höger kortsida, se pilen på figur 1.1. Återförslutning 
av förpacknigen är krånglig då fliken vid öppnande lätt går sönder. Förpackningen ska 



 
 

6 

förvaras liggande men ute i butik så både ligger och står förpackningen upp. Förpackningens 
geometrier höjd, längd och bredd visas i figur 1.2.  
  
Parametrar 
Material: Kartong 300 g/kvm 
Vikt: 19 g tom förpackning, 139 g fylld förpackning. 
Höjd (h): 59 mm 
Bredd (b): 48 mm  
Längd (L): 195 mm  
 
 

              Figur 1.2 Visar parametrarna höjd,                     
              bredd och längd för förpackningen för 
             10 stycken kapslar. 

 
Löfbergs Lila har även en större förpackning för 16 stycken kapslar, men den säljs inte i 
Sverige ännu, därför visas inte en bild av förpackningen, men dess geometrier, höjd längd 
och bredd visas i figur 1.3.  Förpackningen har en liknande öppning likt den mindre 
förpackningen för 10 stycken kapslar. 
 
Parametrar 
Material: Kartong 300 g/kvm 
Vikt: 26 g (tom förpackning) 218 g fylld förpackning 
Höjd: 59 mm 
Bredd: 48 mm 
Längd:163 mm 
 
    

 
 
 

                  Figur 1.3 Visar parametrarna höjd,                                                      
                   bredd och längd för förpackningen                                                                              
                   för 16 stycken kapslar. 
  

Till kapslarna erbjuder Löfbergs Lila även sina kunder en kapselhållare enligt figur 1.4 nedan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.4 Visar Löfbergs Lilas nuvarande kapselhållare. 
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Uppdraget ifrån Löfbergs Lila var att utforma koncept till 3 olika förvaringar för kapslar, se 
uppdelning av uppdraget nedan. 
 

1. Utforma förpackningen för 10 kapslar så att den blir mer funktionell och attraktiv. 
  

2. Utforma förpackningen för 16 stycken kapslar så att den blir mer funktionell och 
attraktiv, för eventuell försäljning i Sverige. 

 
3. Utforma en ny kapselhållare. Då företaget enbart har en hållare för försäljning just nu 

är det bra att kunna erbjuda sina kunder en alternativ lösning till den befintliga 
hållaren för försäljning.   
 

Ordet funktion syftar till vilka funktioner produkten behöver för att uträtta det den är avsedd till för att fylla 
dess syfte (Österlin, 2010). 
 
Ordet attraktiv syftar till synonymen att produkten skall vara tilldragande (Nationalencyklopedin, 2012). 

 
Försäljningen av kapslarna sker i matvarubutiker, elektronikkedjor och på internet.  
 

I dagsläget har Löfbergs Lila tretton olika kapslar för försäljning, det är olika sorter av 
espresso, bryggkaffe, te och choklad, se tabell 1.1 nedan.  Varje kapsel har olika färgspråk 
beroende på vilken sort den innehåller.   
    
    Tabell 1.1 Visar Löfbergs Lilas utbud av kapselsorter på marknaden just nu 

 
    

Problemformulering 
Hur utformar man en förvaring för kapslar som är funktionell och attraktiv som kan placeras 
framme i hemmet?  
 

Syfte 
Syftet med projektet är att tillgodose uppdragsgivaren Löfbergs Lilas önskemål om att 
utveckla nya förvaringar till deras kapslar i form av 2 förpackningar och en kapselhållare. 
Förvaringarnas urformning ska medföra att konsumenten vill placera förvaringarna framme i 
hemmet. 
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Arbetet ska tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningens gång på ett 
självständigt och ingenjörsmässigt sätt.  
 

Målsättning 
Målsättningen är att leverera förslag på lösningar till de 3 förvaringarna för kapslar i form av 
3 olika koncept. Koncepten skall vara funktionella och attraktiva och möjliggöra för 
konsumenten att använda förvaringen framme i hemmet. Förvaringen skall vara enkel att 
förstå för konsumenten.  
 
Koncepten skall redovisas i skisser, CAD-modeller och fysiska modeller. 
 
Arbetet skall redovisas på en utställning på stora torget i Karlstad den 24 maj, samt redovisas 
på den slutgiltiga redovisningen för examensarbetet den 28-29 maj på Karlstads universitet. 
Arbetet kommer även att redovisas i en rapport som sedan kommer att läggas upp i 
databasen DiVA.  

En mer djupgående redovisning för Löfbergs Lila kommer även att ske i slutet av maj.  
 

Avgränsningar 
 

 Tillverkningen samt påfyllning av förpackningarna sker inte hos uppdragsgivaren, 
utan hos en samarbetspartner i norra Italien i produktionsanläggningen Gaggio 
Montana.  
 
Nedan visas ett flödesschema som visar hur produktionen av förpackningarna för 10 
respektive 16 stycken kapslar (för kaffe, te och choklad). Det som skiljer 
förpackningarna åt under produktionen är att den större förpackningen inte skickas 
tillbaka till Löfbergs Lila i Karlstad utan säljs vidare ut i Europa, se figur 1.5. 
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Figur 1.5 Visar ett flödesschema över tillverkning och packning av förpackningarna.  

 

 Eftersom ingen kontakt har kunnat upprätthållas med produktionsanläggningen i 
Italien så har en uppskattning om paketering av förpackningarna i 
sekundärförpackning för frakt antagits, utifrån den information som erhållits av 
uppdragsgivarna. Se text om Hur förpackningarna packas och fraktas på sida 
nummer 10. 
 

 Eftersom ett besök på produktionsanläggningen varit omöjligt finns ingen 
information att tillgå om storlek på den kartong som förpackningarna skärs ut på. 
Därför har det inte gått att räkna ut hur många förpackningar man får ut per ark. 
Andra beräkningar har dock gjorts på storleken 1000x1500 mm, se avsnitt 
Detaljkonstruktion 3.6. 

 

 De krav som Löfbergs Lila har ställt är följande: 
 

- Förpackningen till 10 stycken kapslar ska hålla samma dimensioner som den 
befintliga förpackningen och tillverkas i materialet kartong, eftersom de inte vill göra 
några större ändringar i tillverkningen.  

 
- Förpackningen till 16 stycken kapslar ska hålla samma dimensioner som den 

befintliga förpackningen och tillverkas i materialet kartong, eftersom de inte vill göra 
några större ändringar i tillverkningen.  
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 Utvecklingen av förpackningarna respektive kapselhållaren kommer inte beröra de 
grafiska delarna utan enbart dess utformning.  

 

 

Hur förpackningarna packas och fraktas 
 
Den mindre förpackningen för 10 stycken kapslar fraktas färdigpackad från 
produktionsanläggningen i Gaggio Montana i Italien till Karlstad, en sträcka på 2000 km.  
Dess sekundärförpackning rymmer 8 förpackningar, 8*10=80 stycken kapslar i varje 
sekundärförpackning. Sekundärförpackningarna lastas på lastpallar som rymmer 204 stycken 
sekundärförpackningar som staplas på 3 staplar, de vill säga 68 sekundärförpackningar 
(204/3=68) på varje stapel, se figur nedan.  
 
Varje lastpall rymmer då 204*80= 16320 stycken kapslar och därmed väger varje lastpall 
väger 0,134*1630= 218,42 Kg. Enligt uppgifter från uppdragsgivarna så kan man stapla mer 
sekundärförpackningar på varandra så 68 stycken är inte belastningsmax, se figur 1.6.  
 
Packning och frakt av den större förpackningen som rymmer 16 stycken kapslar sker på 
samma sätt, dock finns inga uppgifter att tillgå om hur många förpackningar 
sekundärförpackningen rymmer. Båda förpackningarna packas liggande i 
sekundärförpackningen.  

  
 
 

 

 

 

 

Figur 1.6 Visar paketeringen av sekundärförpackningen för förpackningen för 10 stycken kapslar. 
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2. METOD 
Projektets metodik planerades utifrån de designprocesser och produktutvecklingsprocesser 
som presenteras i boken Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design 
(Johanesson, et al., 2004) och Design i fokus för produktutveckling (Österlin, 2010).  
 
Designprocessen förhåller sig till uppdragsgivarens vision och mål men funktionella och 
estetiska upplevelser hos användaren (Industridesign, 2012), nedan visas figur 2.1 som ger 
en överskådlig bild över hur processen har sett ut.  
 
Till hjälp för att strukturera upp projektet avvändes boken Handbok för mindre projekt 
(Eriksson & Lillesköld, 2010).  
 

Figur 2.1 Visar en översikt över processen. 
 

2.1 Projektplanering 

Planeringen utav projektet har skett via de metoder som står beskriva nedan. Efter 
projektets gång så har planeringen reviderats på grund av att nya moment tillkommit och 
andra sorterats bort.  
 

Projektplan 

En projektplan är ett kontrakt mellan projektgruppen och uppdragsgivare där det förklaras 
hur uppgiften skall lösas, tidramarna, resurserna och de ansvariga medarbetarna. I 
projektplanen beskrivs bakgrund, mål, organisation, projektmodell, kommentararer till 
tidplanering och resursplan, riskbedömning, WBS samt GANTT-schema. Projektplanen skall 
godkännas innan projektet övergår i metodfasen och är ett kvitto på att man är på rätt väg 
(Eriksson & Lillesköld, 2010).  
 

Översiktlig tidsplan 

En översiktlig tidsplan gjordes för att få en god överblick över projektets tid och aktiviteter.  
 
Projektet var uppdelat i 2 olika delar. Den första delen var kursen var upplagd på halvfart, 
det vill säga från vecka 4 till vecka 12 så pågick projektet i arbetstakten 50 %. Den andra 
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delen av kursen var upplagd på hel fart, de vill säga från vecka 13 till vecka 24 så pågick 
projektet i arbetstakten 100 %. 
 
Del 1: Vecka 4-12 halvfart, 50 % 
Del 2: Vecka 13-24 hel fart, 100 % 
 
WBS 
WBS är en förkortning av Work Break down Structure och är en metod för att systematisk 
bryta ner projektet i mindre och mindre aktiviteter, vilket är ett traditionellt sätt att angripa 
ett projekt på (Eriksson & Lillesköld, 2010).  
 

GANTT-schema 

GANTT-schemat framställdes utifrån den översiktliga tidsplanen och WBS. Den visar hur det 
olika projektets aktiviteter hänger ihop, vilket således ger en bra grafisk bild över projektet 
(Eriksson & Lillesköld, 2010).  
 

Riskbedömning 

Alla projekt har olika risker, om de kommer att inträffa och hur de kommer att påverka 
projektet (Eriksson & Lillesköld, 2010). Därför genomfördes en riskbedömning vid projektets 
start för att i största möjliga mån kunna undvika att en risk uppstod och om den mot 
förmodan uppstod vara förberedd på det.  
 
Riskerna listades i en riskbeskrivning och bedömdes sedan utifrån hur stor sannolikheten var 
att de skulle inträffa och vilken konsekvens det skulle innebära.  För att bedöma riskfaktorn 
multiplicerades sannolikheten med konsekvensen som båda skattades från 1-5, vilket 
medförde att den värsta risken fick en riskfaktor med värdet 25. Riskfaktorn delades in i tre 
sektioner utifrån vilket värde riskfaktorn hade och utifrån det kunde åtgärden bestämmas 
för den eventuella risken.   

 

2.2 Förstudie 

I inledningen av projektet genomförs en förstudie. Under förstudien samlar man in relevant 
bakgrundsmaterial för projektet. När man samlar ihop tillräckligt med material under 
förstudiefasen så skall det utmynna i en första kravspecifikation, där man framförallt 
fastställer de funktionella kraven om VAD produkten skall uträtta (Johanesson, et al., 2004).  
 

2.2.1 Faktainsamling 
 

Litteraturstudie 
En litteratursökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i början av förstudien. Med hjälp 
av universitets databas erhölls tillgång till de artiklar som universitet har köpt in.  
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Facklitteratur inom relevanta områden lästes även för att komplettera de vetenskapliga 
artiklarna.  

 

Produktens budskap  
För att få reda på hur förpackningen med dess utformning samt design kommunicerar mot 
kunden lästes ett utdrag ur Produktens Budskap av Wikström (Wikström, 2002) samt boken 
Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design (Johanesson, et al., 2004).  

 

Estetik 
Enligt Svenska Akademins ordlista betyder estetik ”vetenskapen om det sköna”  (Akademien, 
2011). Det betyder också sinnlighetslära och vareblivning och härstammar från grekiskan. 
Estetik handlar om hur man uppfattar och får kunskap genom sina sinnen, enligt pågående 
forskningsprojekt (Danius, et al., 2012). Estetiken är individuell och en ”bedömning” av 
konstverket.  
 

Reimann skriver i sin artikel A behavioral, neural, and psychological investigation att det har 
blivit allt viktigare att utforma och marknadsföra estetiska produkter på dagens marknad för 
att tillfredsställa konsumenterna (Reimann, et al., 2010).  
 

Produkten ur ett tjänsteperspektiv 
På grund av den allt mer hårda konkurrensen bland varumärkena har det blivit allt viktigare 
att se produkten ur ett tjänsteperspektiv. Det räcker inte längre att enbart sälja en produkt 
eller en tjänst för sig, man måste sälja ett erbjudande innehållande de båda (Löfgren, 2005).  

 

Kökstrender  
På internetsajten Myresjökök (Myresjökök, 2011) skrivs det att köket har blivit ett allt 
intressant rum som får allt större betydelse för svenskens liv då man spenderar allt mer tid i 
köket och det har blivit en mötespunkt för nära och kära.  
 
Vid utveckling av en ny förvaring är det viktigt att tänka på vilken miljö den skall passa in i. 
Vid köptillfället skall den passa in i butikshyllorna i affären och då den är införskaffad skall 
den behaga köksmiljön också. Köket är ett ställe där man kan exponera sig själv inför andra 
med inredning, möbler, förvaring och produkter/varor. Alla dessa ”varor” följer trender och 
det gör även köket, därför är det viktigt att också se till vilken trend som råder just nu för att 
kunna utveckla en förvaring som passar in i trenden. 

Faktainsamlingen startade med ett besök på Stockholm Furniture Fair.   

 

2.2.2 Studiebesök 

 
Kvalitetsavdelning Löfbergs Lila 
Vid utformning av en ny förvaring så är det viktigt att se till vad förvaringen skall innehålla 
samt förpacka. Därför innehåller denna rapport även ett avsnitt om just kvalité. Förvaringen 
måste tala samma språk som innehållet och företaget. Därför är det viktigt att noggrant titta 
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på vad företaget står för och vill utstråla mot sina konsumenter. En viktig parameter för 
Löfbergs Lila är kvalitén på deras kaffe, därför gjordes ett studiebesök på deras 
kvalitetsavdelning för att se hur de jobbar med kvalité.  

 
The Packaging Arena 

”Vi hjälper företag att skapa förpackningar i absolut världsklass. Det är våra unika tjänster 
vår unika kunskap som gör detta möjligt. The Packaging Arena är en innovationspartner 

inom förpackningsutveckling” (The Packaging Arena, 2011). 

 
Så här presenterar sig The Packaging Arena på sin hemsida och det de jobbar med är att 
hjälpa företag att skapa nya förpackningslösningar. Studiebesöket startade med att träffa VD 
Sandra Eriksson. Syftet med studiebesöket var delvis att besöka The Packaging Arena Gallary, 
som är Skandinaviens mest innovativa förpackningsgalleri med ständigt uppdaterade 
förpackningar från världens alla hörn, samt att få insyn i deras arbete och hur de använder 
sin expertkompetens för att skapa innovativa förpackningar.   

 
Broby Grafiska  
På Broby Grafiska i Sunne finns det flera utbildningsmöjligheter och en av deras utbildningar 
är förpackningsdesigner. Skolan har tillgång till den senaste teknisken för 
förpackningslösningar och de jobbar med konceptet ”från idé till färdig produkt” (Broby 
Grafiska, 2012).   
 

2.2.3 Marknadsundersökning 

 
Benchmarking 
Två stycken benchmarking genomfördes i projektet, den första utfördes i Sverige med fokus 
på förpackningar och därigenom skapa en överblick över de största kapselföretagen i Sverige 
och Löfbergs Lilas största konkurrenter. Den andra benchmarkingen utfördes i Spanien med 
störst fokus på kapselhållare men även förpackningar och kapselmarknaden i stort.  
 

Handeln 
Kapselmaskiner är vanligast hemma hos privatpersoner men förekommer även på hotell, 
caféer och bensinmackar. Därför gjordes en undersökning i Karlstads centrum för att se hur 
många det var som använde sig av kapselmaskiner.   

 
Enkät  
En enkät innebär en skriftlig förfråga som går ut till flera personer och innehåller i regel flera 
frågor men kan också bara innehålla en. En tydlig och angelägen enkät kommer tillbaka ifylld 
med svar (Kylén, 2004). 

En kvantitativ marknadsundersökning i form av en enkät gjordes för att nå ut till Löfbergs 
Lilas användare av kapselmaskiner. Kvantitativ metod är den effektivaste metoden att 
använda sig av då en undersökning ska göras på många personer. Målgruppen får svara på 
samma frågor vilket leder till att man kan försäkra sig om ett bra resultat (Jocobsen, et al., 
2002). 
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För att nå ut till användarna publicerades en enkät med 2 frågor på Löfbergs Lilas 
facebooksida. Företaget gör själva undersökningar på detta sätt då det är ett bra vis att nå 
sina användare och sidan har många aktiva användare med cirka 19 000 som ”gillar” deras 
sida. 

Enkäten hade från början mer frågor men i samspråk med handledaren Maria på företaget 
kortades den ner på grund av att de var svåra att svara på. Enkäten gjordes på hemsidan 
Surveymonkey (Surveymonkey, 2012). Svarsantalet var begränsat till 126 personer, då alla 
som svarande fick ett valfritt kapselpaket.  

Spridningen på de svarade är kvinnor och män i olika åldrar i hela landet och eftersom alla är 
ägare till Löfbergs Lilas kapselmaskin är alla svarande väl medvetna om utseende och 
funktion av den befintliga förpackningen. 
 
Frågorna löd: 

1. Hur förvarade du kapslar? 
Alternativ  
                  I sin förpackning. 

       I en skål.   
       I en annan förvaring avsedd för kapslar (en kapselhållare eller låda). 
       I en annan förvaring avsedd för kaffe. 
       Vet ej. 
    

2. Vilket alternativ stämmer bäst på dig? 
Alternativ 
                 Jag skulle förvara kapslarna i sin förpackning om den har fin design/är snygg. 
                   Jag skulle förvara kapslarna i sin förpackning om kapslarna enkelt kan plockas ur             
                  i sin förpackning.    

       Jag skulle inte förvara kapslarna i sin förpackning även om den var snygg, eller om                                                 
                 kapslarna enkelt kan plockas ur sin förpackning.   
                 Vet ej. 

2.2.4 Användarstudie 

Designern eller uppdragsgivaren kan i vissa fall representera målgruppen, men för att skapa 
en framgångrik produkt behöver man lyssna till brukaren, även om köpare/kund och 
brukare/konsument inte alltid är samma person (Österlin, 2010). 
 
Därför gjordes en studie riktad till användarna via ett frågeformulär som skickade ut via mail 
till brukarna. Personerna som tillfrågades är ett urval av 30 personer som medverkat i den 
tidigare enkätundersökningen på Löfbergs Lila facebooksida. Till skillnad från den tidigare 
enkäten var detta frågeformulär utformat så att användarna själva kunde formulera sina svar 
för att få ett så spontant och ärligt svar som möjligt.  
 
Frågeformuläret innehöll 5 frågor, där fråga 1-4 gällde förpackningar generellt och fråga 5 
gällde förvaringar generellt.  
 
Frågorna såg ut såhär: 
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1. Vad tycker du om den befintliga förpackningen till kapslarna? 

2. Var i ditt hem placerar du kapslarna? 

3. Finns det någon annan förpackning i ditt hem som du förvarar framme/synligt i 

hemmet? 

4. Vad tycker du om all reklam som förpackningar (generellt) förmedlar då de placeras 
synligt i hemmet? 
5. Vad tycker du är viktigt med en förvaring (generellt)? 

 
En ytterligare studie gjordes tillsammans med användare och målgruppen kaffedrickare för 
att undersöka hur den nya kapselhållaren skall se ut. Genom diskussion med 2 användare 
och 1 kaffedrickare runt ett bord så var syftet att gemensamt komma på nyckelord som de 
tyckte var viktiga för kapselhållarens utformning. För att upplysa de som inte var så insatta i 
vad en kapselhållare är visades konkurrerande varumärkens sortiment upp samt Löfbergs 
Lilas kapselhållare.   
 

2.3 Produktspecifikation 

Produktspecificeringen hjälper till att identifiera vad projektet ska åstadkomma, vad målet 
är. Den kan även användas för att utvärdera slutresultatet (Johanesson, et al., 2004). I 
produktspecifikationen gjordes kravspecifikationer och morfologiska analyser för 
förpackningarna respektive kapselhållaren, samt semantiska analyser för förpackningarna. 

 Produktspecifikationen är i resultatkapitlet uppdelad i 2 underrubriker: 
Förpackningar respektive Kapselhållaren.  

 
Kravspecifikation 
Utformningen av förvaringarna följer vissa begräsningar, så kallade krav. För att kunna ta 
fram en ny förvaring som fyller sitt syfte så är det viktigt att identifiera dessa krav och lista 
dem i en så kallas kravspecifikation.  För att kunna kategorisera utefter dess livcykel så 
användes Olssons Kriteriematrik (1978).  Kravspecifikationen är ett levande dokument som 
behöver detaljeras och kompletteras efter hand i projektet (Johanesson, et al., 2004).  
                                                       

Semantisk analys 

Syftet var att undersöka hur en produkt uppfyller de 4 semantiska funktionerna beskriver, 
uttrycker, uppmanar samt identifierar (Monö, 1997) för att finna förbättringsmöjligheter.  
Den semantiska analysen genomfördes på de befintliga förpackningarna för 10 respektive 16 
stycken kapslar.  

 
Morfologisk matris 

Syftet med att göra en morfologisk matris är att komma fram till ett antal 
totallösningsalternativ som uppfyller produktspecifikationen. Matrisen består av 2 kolumner, 
delfunktion samt dellösningsalternativ. Genom att lista ned de delfunktioner och 
dellösningsalternativ kan man komma på fler möjliga totallösningsalternativ (Johanesson, et 
al., 2004). 
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2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen skall resultera i ett antal konceptuella produktlösningar som 
uppfyller produktspecifikationens kriterier (Johanesson, et al., 2004). 
 

2.4.1 Kreativa metoder 

Kreativa metoder har använts under projektets gång för att generera lösningsförslag till de 3 
olika förvaringarna. Vissa metoder passar bättre att göra individuellt men de flesta utförs 
med fördel i grupp (Ullman, 2002).  
 
Oftast skapas de mest innovatiova ideérna då människor med olika kompetens förs samman 
för att utveckla nyskapande produkter och tjänster (Bertoni, et al., 2012). 
 

 Kreativa metoder är i resultatkapitlet uppdelade i 2 underrubriker: Förpackningar, 
respektive kapselhållaren. 

 
Brainstormning 
Brainstorming är en metod som fungerar bäst med en grupp på 3-6 deltagare. För att få ett 
så bra resultat som möjligt så är det bra om stämningen är positiv och avslappnad och att 
alla får komma till tals och delge sin åsikt (Österlin, 2010).  
 
Metoden användes för att generera lösningar till förpackningarna och kapselhållaren. 
Metoden användes först i konceptgenereringen eftersom att det var en metod som 
deltagarna kände väl till sedan innan. Deltagarna under metoden var 4 personer som kände 
varandra, Grafisk designer, Byggingenjör, läkarsekreterare och civilekonom. Alla deltagarna 
under metoden är kaffedrickare.   
 
Metoden startade med att projektledaren förklarade problematiken inför deltagarna och 
därefter startade brainstormingen i en avslappnad miljö.  
 

6-3-5 
Metoden går ut på att varje deltagare får var sitt rutat papper med 3 kolumner och raderna 
är lika många som antalet deltagare. Deltagarna sitter runt ett runt bord där antalet 
deltagare kan vara mellan 3-8 personer, men det optimala antalet är 6 personer (Ullman, 
2002). Då idégenereringen startar så skriver varje person ner 3 idéer i de 3 kolumnerna och 
då 5 minuter har gått så skall pappret skickas vidare till nästa person.  
 
Metoden användes för att generera lösningar till förpackningarna och användes efter 
brainstormingen i konceptgenereringen, med samma deltagare som i brainstormingen. 
Projektledaren startade med att tydligt förklara hur metoden fungerade för deltagarna och 
därefter startade metoden då alla deltagarna var förberedda. 
 
 

Fokusgrupper 

I projektet användes även fokusgrupper vid konceptgenereringen. En fokusgrupp är en 
begränsad studie där projektledaren valt ut deltagare som får diskutera sin uppfattning om 
en ny eller nytänkt produkt (Johannesson et al. 2004). Metoden användes för att generera 
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lösningar till kapselhållaren. Gruppen bestod av 3 deltagare inklusive projektledaren som 
deltog i metoden. De övriga deltagarna var en ekonom en entreprenör. Deltagarna i denna 
metod är kaffedrickare och användare av kapselmaskiner av olika varumärken.  
 
Metoden startade med att projektledaren förklarade vad det var som skulle lösas och 
därefter började deltagarna diskutera hur detta skulle kunna lösas.   
 

2.4.2 Konkretisering 

Efter idégenereringen så bör man konkretisera vilka koncept som är realiserbara att fortsätta 
arbeta vidare med. I resultatdelen är de konkretiserade koncepten uppdelade i 2 delar, 
förpackningar respektive kapselhållare.  

2.5 Konceptutvärdering 

En konceptutvärdering görs för att identifiera konceptens egenskaper i jämförelse med 
varandra. Konceptutvärderingen utfördes med Paul och Beitz elimineringsmatris. I 
resultatdelen är koncepten uppdelade i 2 delar, förpackningar respektive kapselhållare.  
 

 Konceptutvärderingen är i resultatdelen uppdelad i 2 underrubriker: Förpackningar 
respektive Kapselhållaren. 

 

Beslut 
Efter konceptutvärderingen så skall ett beslut tas om vilket/vilka koncept som skall gälla för 
de 3 förvaringarna, förpackning för 10 respektive 16 stycken kapslar och kapselhållaren. 
Efter beslutets tagits så skall de valda koncepten vidareutvecklas.  
 

2.6 Detaljkonstruktion 

En detaljkonstruktion är nödvändig då man kan komma på många viktiga ändringar som 
behöver göras innan en serietillverkning kan ske (Österlin, 2010).  
 
För att upptäcka viktiga saker som behöver ändras tillverkades förpackningarna och 
kapselhållaren i vardera detaljkonstruktion.   
 

 Detaljkonstruktion är i resultatdelen uppdelad i 3 underrubriker: Förpackningar för 
10 kapslar, Förpackningar för 16 kapslar respektive Kapselhållaren.  
 

2.7 Konceptutveckling 

Efter de första detaljkonstruktionerna på koncepten var gjorda så var det lättare att se 
förbättringsmöjligheter. Koncepten vidareutvecklades med hjälp av expertis från The 
Packaging Arena samt Broby Grafiska yrkeshögskola då detaljkonstruktionerna togs med till 
företaget respektive skolan för att få värdefulla tips och råd. Genom diskussion om 
detaljkonstruktionerna så genererades bra idéer som kunde vidareutvecklas och därefter 
detaljeras. 
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 Konceptutveckling är i resultatdelen uppdelad i 3 underrubriker: Förpackningar för 10 
kapslar, Förpackningar för 16 kapslar respektive Kapselhållaren.  

 

2.8 CAD 

Syftet med att göra CAD-modeller är att visa produkten utifrån olika vinklar (Johanesson, et 
al., 2004). Förpackningarna gjordes i ett CAD-program speciellt utformat för förpackningar 
Esko Artwork och kapselhållaren gjordes i CAD-programmet Pro ENGINEER firework 5.0. 
 

 CAD är i resultatdelen uppdelad i 2 underrubriker: Förpackningar respektive 
Kapselhållare. 
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3. RESULTAT 
Resultatet utav det arbete som genomförts under hela förstudiefasen finns dokumenterat 
och beskrivet nedan.  
 

3.1 Projektplanering 

En översiktlig tidsplanering, WBS och GANTT-schema utfördes för att planera upp projektet 
och få en överskådlig bild.  Hela projektet från kursstart till opponering tog 19 veckor.  

 
Projektplan 
Resultatet av projektplanen är en överskådlig och detaljerad bild över uppdraget och 
projektets innebörd. Efter godkännande av handledarna på Löfbergs Lila kunde projektet 
fortgå, se det första utfallet i Bilaga 1. 

 

Översiktlig tidsplan 
Den översiktliga tidsplanen delar och redogör för hela projektet veckovis från kursstart till 
opponering. De 3 första veckorna planerades projektet upp och projektplanen skrevs och 
presenterades den 8/2 inför handledare och examinator på Karlstads universitet. Efter det 
startade förstudiefasen som tog 1 vecka längre än planerat, 4 veckor totalt och därför fick 
tidsplaneringen revideras, se Bilaga 1.  
 

WBS 

WBS aktiviteter strukturerades under 5 arbetspaket, planering, förstudie, metod, 
dokumentation samt redovisning, se figur 3.1 nedan.  WBS är likt alla andra 
planeringsdokument ett levande dokument och har ändrats flertalet gånger under projektets 
gång, se utfallet i Bilaga 1.  
 

 
Figur 3.1 Visar arbetspaketen för projektets WBS 

GANTT-Schema 

Det detaljerade GANTT-schemat uppdaterades allteftersom att tidsplaneringen och WBS 
uppdaterades. Den första versionen höll tills researchdelen startade och fick därefter 
revideras då researchdelen tog 1 vecka längre än beräknat.  
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De flesta ingående delar i metodfasen tog längre tid än beräknat och rapportskrivningen 
pågick 2 veckor längre än tänkt, på grund av att opponeringen flyttats fram 2 veckor.    
Det första GANTT-schemat gjordes i programmet Microsoft Project och visas i Bilaga 1. Den 
senare versionen gjordes i programmet Microsoft Word och visas i Bilaga 6. I Bilaga 7 visas 
det senare versionen i jämförelse med utfallet av projektet.  
 

Riskbedömning 

Riskanalysen hade studenten med sig under hela projektets gång och blickade tillbaka på då 
och då. Detta dokument reviderades inte under projekts gång då riskbedömningen var 
heltäckande för projektets gång.  

 
     Tabell 3.1 Visar första delen av projektets riskanalys 

 
Tack vare riskanalysen så gick inget arbete förlorat då den personliga datorn crashade under 
projektet, eftersom denna risk analyserats och arbetet säkerhetskopierats på plattformen Its 
learning. Ovan visas starten på riskanalysen i tabell 3.1, för att se hela riskanalysen se Bilaga 
1. 
 

3.2 Förstudie 

Det material som samlats in för att kunna utföra detta projekt finns dokumenterat nedan. 
Förstudiefasen tog 4 veckor totalt. 
  

3.2.1 Faktainsamling  

Litteraturstudie 
Resultatet av litteraturstudien ligger till grund för de rubriker som presenteras nedan. 
Litteraturstudien pågick under hela projektet då nya fakta behövdes för arbetet.  
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Produkten budskap 
Förpackning överför genom sin utformning/design ett budskap till konsumenten om 
företagets image/profil, produktområde, tid, egenskaper och användningssätt och är 
därmed den medlande länken mellan produktutvecklaren och kunden.  

Förpackningen skall även förmedla ett budskap vars innebörd är viktig för mottagarens 
förståelse, förväntan och upplevelse av förpackningen. Det vill säga att om förpackningen 
har en tillräckligt bra utformning/design så skall detta budskap gå fram till konsumenten som 
därmed förstår förpackningen och kan använda den (Wikström, 2002). 
 

För att kunna definiera produktens budskap så används vanligen Rune Monös utvecklade 

modell av de 4 semantiska funktionerna (Monö, 1997). De 4 semantiska funktionerna 

tillämpades på de befintliga kapselförpackningarna i var sin semantisk analys. 

 

 Beskriver produktens ändamål, hantering och verkningssätt 

 Uttrycker produktens egenskaper 

 Uppmanar till hur produkten ska användas och hanteras 

 Identifierar produktens ursprung 

Förpackningen kan även kommunicera med hjälp utav tecken, till exempel återvinning eller 
dylikt. Det kallas semiotik, ”studiet av tecknet” (Monö, 1997). På Löfbergs Lilas 
förpackningar finns det fairtrademärkning, och återvinningsmärkning. De märkningarna är 
tillräckligt inarbetade så att man kan räkna med att de allra flesta förstår vad de betyder. 
 
Detta projekt kommer enligt sin avgränsning enbart se till utformningen av förpackningar 
respektive kapselhållare så den grafiska delen lämnas till uppdragsgivaren. De medför att 
kommunikationen mot kund i detta projekt kommer att ske med dess utformning. Nedan 
visas vad som återspeglas i förvaringarna utifrån texten ovan. 
 

Estetik 

Utvecklare utav konsumentprodukter påstår att produkten bara har tre sekunder på sig att 
göra ett intryck på de presumtiva köparna i affären. Eftersom det finns många konkurrenter 
på butikshyllorna så spelar färg och utformning stor roll. Det är även viktigt att 
förpackningen utstrålar en känsla av kvalité (Janhager, u.d.).  
Enligt Reimann så visar det sig att estetiskt utformade förpackningar väsentligt ökar 
reaktionstiden för konsumenten vid val utav förpackning samt köplusten då konsumenten 
känner en omedelbar lust att äga och ta hand om den. Den estetiskt utformade 
förpackningen väljs före förpackningar med ett större varumärke även om den är dyrare. 
Därför har det blivit allt viktigare på marknaden att utforma och marknadsföra estetiska 
förpackningar (Reimann, et al., 2010). 

Livslängden på en produkt som har främst estetiska kvalitéer kan i vissa fall vara längre än 
produkter som främst har funktionella eller tekniska kvalitéer. Produkter som är främst 
tekniska blir snabbt ”gamla” på marknaden och ersätts fort av nya mer tekniska produkter 
medan estetiska produkter kan överleva och värdesättas längre på marknaden (Martin, 
1998).   
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Hur mycket tid som läggs ner på estetiken av en produkt beror på vad det är för produkt, 
vilken målgrupp den ska riktas till och vad den skall användas till. Vissa produkter behöver 
inte vara så estetiskt utformade för att bli sålda utan säljs på grund av gott rykte om kvalité, 
funktion, ergonomi eller dylikt. Andra produkter behöver man satsa mycket på estetiken för 
att övertyga konsumenterna om varför de skall köpa just denna produkt, bland annat då det 
finns stor konkurrens på marknaden.  En annan sak som är viktig att tänka på är att 
konsumenten värderar produktens kvalité i två olika steg, första steget är i butik då 
konsumenten gör ett aktivt val och köper produkten. Det andra steget är i den miljö den ska 
placeras i, det är då viktigt att konsumenten är tillfredställd med produkten i båda stegen 
(Löfgren, 2005). 
 
Detta projekt kommer enligt sin avgränsning enbart se till utformningen av förpackningar 
respektive kapselhållare så den grafiska delen lämnas till uppdragsgivaren, vilket estetiken 
består av en stor del av. Det som har applicerats på utformningen av förpackningarna 
respektive kapselhållaren är: 

 
Kökstrender 
Kökstrenden år 2012 följer 4 spår, det råa naturköket med mycket inslag av trä, det färgrika 
köket, det industriella köket samt det lantliga köket, enligt internetsajten JKE Design, (JKE 
Design, 2012).  
 
Den gemensamma trenden för alla kökstrender är att man vill ha ett personligt och 
individualiserat kök, vilket även studenten såg på inspirationsresan till Stockholm Furniture 
Fair. Det är ett samlingsrum så köken skall helst vara stora, rymliga och ”cleana” (få attiraljer 
framme), gärna med en köksö. De vill säga att de förpackningar/produkter/redskap som står 
framme är noggrant uttänkt för att passa in i kökets miljö.   

I det industriella köket finns stora ytor och rena ytor och det är detaljerna som står för 
färgen. Det finns öppna/synliga hyllsystem där förpackningarna ger en personlig touch till 
helheten, (nt, 2011). I naturköket syns materialen trä, sten och metall och känslan att 
befinna sig i naturen förstärks. I det lantliga köket har feminina drag och har många 
personliga saker i köket. Det färgrika köket är en blandning utav det industriella och det 
naturella köket och tillåter oss att använda färginredning i köket.  
 
Trenderna följer också årstiderna med färger och mönster och eftersom det är på väg att bli 
vår och sommar så är trenden inne att ”våga” inom de olika spåren. På vår och sommar 
månaderna är det många som vill införa nya varor i köket och ändra om. De rådande 
färgtrender och mönster är ofta de färger och mönster som syns i modebranschen, figur 3.2 
visar de färgtrender som råder just nu (Kökstrender, 2012). 
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          Figur 3.2 Visar de färgtrender som råder just nu. 
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Produkten ur ett tjänsteperspektiv 
I artikel Winning at the first and second moment of truth så beskrivs det hur viktigt det är att 
se förpackningen ur ett tjänsteperspektiv, att enbart erbjuda en tjänst eller en förpackning 
är inte längre tillräckligt (Löfgren, 2005). Förväntningarna från kunderna bli allt större vilket 
medför att förpackningarna blir viktigare då de även kan ge olika konkurrensfördelar i form 
av olika tjänster, till exempel information om produktens funktioner.  

För att kunna förstå förpackningen från ett tjänsteperspektiv så måste man se förpackningen 
som en del av erbjudandet, se figur 3.3 nedan (Echeverri & Edvardsson, 2002). Det totala 
erbjudandet består dels av förpackningens innehåll, till exempel kapslar. Men även den 
fysiska förpackningen är en viktig del och den kan appellera till kunden med hjälp av till 
exempel färg och form. Man kan även ge kunden bättre förutsättningar för att använda 
produkten genom att erbjuda information om innehåll och användning. Allt för att 
tillfredställa kunden och ge den ett helhetserbjudande och mervärde, se figur 3.3 nedan.   

Även Mårtensson uppger att förpackning och produkt upplevs som en helhet. Produkten är 
förpackningen och förpackningen är produkten. Hon menar också att förpackningen är ett 
starkt försummat marknadsföringsinstrument och betonar att det är viktigt (Mårtensson, 
1994).  

Detta skriver även Johansson om då han skriver att kunderna går mot ett nytt produktutbud, 
där man inte köper en produkt eller en tjänst utan man betalar för ett helhetskoncept. Det 
man betalar för är användningen av produkten, vilket kallas Total Care eller Functional 
Product  (Johansson, et al., 2007). 

 
Figur 3.3 Triangeln visar att det är viktigt att se förpackning ur ett tjänsteperspektiv och sälja ett erbjudande 
enligt Echeverri och Edvardsson 

 
Det som appellerats på förpackningarna och kapselhållaren utifrån denna vetenskapliga 
artikel är att leverera en lösning som ger ett helhetserbjudande till kund.  Detta har gjorts 
genom att inte enbart tänka på förvaringen i sig utan att se till hur man förvarar kapslarna på 
bästa sätt så det blir enkelt och tydligt hur man skall plocka i samt ur kapslarna ur 
förpackningarna respektive kapselhållaren, så att det ska bli så enkelt som möjligt att brygga 
sig en kopp.   
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Ett annat trevligt sätt att ge mervärde på en produkt som framkom under undersökningar är 
att till exempel erbjuda kunden ett bra recept på förvaringen, tävling eller dylikt. Dock ingår 
inte den grafiska delen i arbetet utan bara dess utformning.  
 

3.2.2 Studiebesök 

Kvalitetsavdelningen på Löfbergs Lila 
Resultatet av studiebesöket var en större förståelse för hur företaget jobbar med att 
säkerhetsställa att kaffet hållet rätt kvalité. Tre heltidsanställda jobbar heltid på avdelningen 
som är uppdelad i ett smaklabb och ett kontrollabb. Genom diskussion och observation av 
arbetet var det tydligt att kvalité är ett viktigt ledord för Löfbergs Lila. 
 
Smaklabb 
På smaklabbet provsmakas kaffet 3-5 gånger per dag utav en expertgrupp, se figur 3.4 och 
3.5 nedan. Expertgruppen har tränat sina smaklökar i 5-10 år och bedömer kaffet utifrån 3 
grundsmaker:  
 

1. Body (värderas grundsmaken) 

2. Acidity (värderar syrligheten och sötman) 

3. Flavour (värderar ”blommigheten”) 

 

 
Figur 3.4 Camilla provsmakar kaffe Figur 3.5 Experten Gunnel Martinsson visar hur man                        

   provsmakar kaffe 

Kontrollabb 

I knotrollabbet kontrolleras alla sorters kaffe. Det man mäter är bland annat:  

- Rostningen: Mäts med laser som mäter kaffets färg. Alla kaffesorter har olika sorters 

toleransgrad på sin rostning, se figur 3.6. 

- Syrehalt: Syret är kaffets värsta fiende därför är oerhört viktigt att hålla kaffet 

syrefritt. Syrehalten mäts en maskin, där man sticker in en nål som mäter syret. 

Denna maskin används främst på löspackat kaffe och kapslar, se figur 3.7. 

- Vikt, densitet samt konkurrenters kaffe. 
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Figur 3.6 Vivianne Andersson                     Figur 3.7 Denna maskin mäter syret                 
kontrollerar kaffets färg med laser    

 
The Packaging Arena 

Resultatet av studiebesöket var inspiration till de förpackningarna som studenten skall 
utveckla. Utifrån figur 3.8 så valde studenten att ta med sig det stora locket med den 
utskärda halvcirkeln som underlättar vid öppning och återförslutning.  
 

 
  Figur 3.8 Visar en förpackning från                        Figur 3.9 Visar en förpackning          
  The Packaging Arena Gallary                                   visar en förpackning med titthål 
    Från The Packaging Arena Gallary 

  
Enligt figur 3.9 så valde studenten att ta med sig titthålen på förpackningen som inspiration 
då titthålet underlättar för konsumenten att visa vad förpackningen innehåller.  
 
Besöket skedde tillsammans med VD Sandra Eriksson som berättade hur de arbetade på 
företaget. Enligt Sandra så jobbar de inte så mycket med att ta fram nya förpackningar, utan 
de dirigerar företag som kontaktar dem vart de hittar den kompetens som de behöver. 
 
Figur 3.10 och figur 3.11 visar ett smakprov från The Packaging Arena Gallary, se Bilaga 2 där 
mer inspirationsbilder finns. 
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Figur 3.10 Visar en bild från The Packging Arena Gallary                         Figur 3.11 Visar en bild från  
          The Packging Arena Gallary 
 

Detta var det andra besöket på företaget då ett tidigare besök gjorts i starten av projektet 
under en vernissage den 27 januari då bland annat founder & creative director av 
Planetadesign, Sandra Planeta hade en föreläsning.  

 
Broby Grafiska  
Resultatet av besöket var en bättre förståelse för hur man arbetar som 
förpackningsdesigner. 
 
Besöket innebar en rundvandring med läraren Tommy Nilsson som startat upp programmet 
Förpackningsdesign. I huset Designtorget tillverkar man förpackningar, trycker och gör 3D 
modeller i plast med den senaste tekniken. Genom att diskutera med studenterna på 
programmet Förpackningsdesign så gavs en bredare förståelse och kunskap om hur man går 
tillväga då man ska tillverka en ny förpackning. Det var under studiebesöket som locken till 
förpackningarna fastställdes utifrån inspiration från deras kurslitteratur The Packaging 
Designer´s Book Of Patterns som enbart innehöll ritningar (Roth, 2000). De slutgiltiga 
prototyperna tillverkades på Broby Grafiska på då förpackningarna ritades upp i deras CAD-
program Esko Artwork, ett CAD-program enbart till för att tillverka förpackningar. Ritningen 
skars sedan ut maskinellt på ett kongsbergssbord, se figur 3.12 nedan. 
 

 
Figur 3.12 Utskärning av CAD-ritning 
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3.2.3 Marknadsundersökning 

Benchmarking 
Resultatet utav benchmarkingen i Sverige var att studenten fick en mycket bättre överblick 
över hur det ser ut på kapselmarknaden för de 4 största företagen och hur företagets 
förpackningar samt kapslar ser ut i jämförelse med varandra.  
 
Benchmarkingen i Sverige utfördes på elektronikkedjor där studenten köpte in förpackningar 
för Löfbergs Lilas största konkurrenter, Nespresso, Gevalia, Zoégas och Dolce Gusto. 
Studenten fick även med sig informationsbroschyrer till respektive varumärke. Jämförelsen 
mellan förpackningarna och kapslarna resulterade i en tydlig tabell med skillnader och 
likheter, se tabell 3.2 Illustrativa foton togs även på varumärkenas förpackningar och kapslar, 
se Bilaga 3. 
  
Resultatet av benchmarkingen i Spanien var en bredare inspiration på kapselhängare och 
förpackningar som inte finns i Sverige. Studenten tog bland annat med sig inspiration till den 
kapselhängare som skall utvecklas utifrån figur 3.13 samt figur 3.14 nedan.  Benchmarkingen 
i Spanien utfördes på det stora köpcentrumet El Corté Inglés (El Corte Inglés, 2012). 
 

 
Figur 3.13 Visar en hängare i stål där       Figur 3.14 Visar en integrerad för- 
kapslarna placeras i hängaren med                                                        varing i kapsmaskinen för kapslar.    
framsidan på kapseln utåt.  
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Tabellen åskådliggör skillnaderna och likheterna mellan de 4 största kaffeföretagen i Sverige. 
Nederst i tabellen visas en bild som jämför varumärkena emellan med avseende på 
förpackningarnas utformning och utseende.  
 

Tabell 3.2 Resultat av benchmarking. 
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Enkät 
 
Figur 3.15 nedan visar enkäten då den låg ute på Löfbergs Lilas facebooksida. De svarande på 
enkäten var 80 % kvinnor respektive 20 % män i olika åldrar från olika delar av Sverige.  
 

 
Figur 3.15 Visar publiceringen utav enkäten på  
Löfbergs Lilas facebooksida.  

 
Svaret på fråga nummer 1 Hur förvarar du kapslarna var: 
 
50 % svarar att de förvarar kapslarna i sin förpackning. 
31 ,7 % svarar att de förvarar dem i en skål.  
14,3 % svarar i en annan förvarig avsedd för kapslar (en kapselhållare eller låda).  
8,7 % svarar i en annan förvarig avsedd för kaffe.  

Resultatet från fråga nummer 1 är att 50 % förvarar sina kapslar i sin förpackning och att 
14,3 % säger att de förvarar de i en kapselhållare eller låda. Genom att utforma dessa nya 
förvaringar, förpackningar och kapselhållare så är förhoppningen att minska antalet 
svarande som säger att de förvarar kapslarna i en skål (31,7 %) samt de 8,7 % som svarar 
”vet inte”.  
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Svaret på fråga nummer 2 Vilket alternativ stämmer bäst för dig var: 
 
61,1 % svarade att de skulle förvara kapslarna i sin förpackning om den har en fin design/är snygg.  
28, 6 % svarar att de skulle förvara kapslarna i sin förpacking om kapslarna enkelt kan plockas ur sin 
förpackning. 
7,1 % av användarna svarar att de inte skulle förvara kapslarna i sin förpackning även om den var snygg, eller 
om kapslarna enkelt kan plockas ut förpackningen. 
3,2 % svarar ”vet inte”. 

 
Resultatet från fråga nummer 2 är att 61,1 % säger att de skulle förvara kapslarna i sin 
förpackning, det vill säga att dessa svarande tycker att designen är väldigt viktig. 28,6 % 
svarar att de skulle förvara kapslarna i sin förpackning om de är enkelt att plocka ur 
kapslarna ur förpackningen, de vill säga att de svarande tycker funktionen är viktig.  
7,1 % svarar att det inte inte spelar någon om alternativ 1 eller 2 uppfylls för att de kommer 
ändå inte att förvara kapslarna på de viset. 3,2 % svarar ”vet inte”. 
 
Kontentan av denna fråga är att de svarande tycker att utseendet av förpackningen är 
väldigt viktig därför är de av stor vikt att tänka på det i utformningen av de nya förvaringarna 
så att denna andel svarande vill förvara sina kapslar i förvaringen. (1/3) av de svarande säger 
att funktionen är viktigt vid ur och i plockning viket också är er stor andel svarande som är 
viktigt att belåta för att få nöjda kunder.  
 

3.2.4 Användarstudie 

Svaren från de 5 frågorna sammanställdes och tolkades nedan. 
 

1. På frågan om vad användarna tycker om den befintliga förpackningen svarar de; helt 
okej, färgglad, lite tråkig utformning, samt att det är svårt att sätta tillbaka kapslarna 
då förpackningen öppnats. 

 
2. På frågan var i hemmet användarna förvarar kapslarna säger 61,5 % undangömd i ett 

skåp eller skafferi. 26,1 % svarar att de har förpackningen intill kapselbryggaren och 
resterande gav väldigt spridda svar.  

 
3. På frågan om användarna förvarar andra förpackningar synligt i hemmet svarar 73 % 

nej. 27 % säger ja, Oboy smink, flingor, diskmedel och matlagningsolja är vanliga 
produkter som finns synliga.   

 
4. På frågan om vad användarna tycker om all den reklam som förpackningarna 

(generellt) förmedlar svarar 53,8 % att det inte gör så mycket såvida den är snygg och 
praktiskt och bär intressant information och till exempel roliga tävlingar.  

 
5. På frågan om vad användarna tycker är viktigt med en förvaring (generellt) svarar de 

att förpackningen ska vara förvaringen skall vara snygg, praktiskt, tilltalande, ge en 
känsla av ”vardagslyx”, lätt att sortera miljövänlig, inget extra material, lätt att 
öppna/återförsluta samt ge tydligt information om produkten.  
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3.3 Produktspecifikation  

Resultatet av produktspecifikationen för förpackningarna respektive kapselhållaren är 
vardera kravspecifikationen som redogör krav och önskemål, samt morfologisk analys som 
tar upp vilka delfunktioner som konstruktionen ska ha, samt möjliga lösningsalternativ till de, 
samt semantiska analyser för förpackningarna som redogör förbättringsmöjligheter.  
 

 Förpackningar 

 
Kravspecifikation 
Resultatet från kravspecifikationen är att förpackningens huvudkrav är att förvara kapslar. 
De allmänna kraven för förpackningen är bland annat att den skall ge en känsla av kvalité 
samt vardagslyx. De funktionskrav som ställt är bland annat att den skall vara enkelt och 
praktiskt att öppna samt sorterbar, se tabell 3.3. 
 
Från färdig förpackning till sortering till ny förpackning 
Mer än hälften av alla hushållssopor är förpackningar och tidningar därför är det viktigt att 
sortera de. Materialet kvalitetssäkras genom att skräp tas bort, sedan packas de i 500 kg 
tunga balar, som sedan transporteras till ett pappersbruk. Förpackningarna löses upp i 
vatten med pulp tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer genom rotation. Fibrerna 
förs ut på en vira, en duk med små hål där vattnet rinner av och sedan går de in i en 
pappersmaskin som pressar pappret. Kartongen torkas och bestryks med en blandning av 
krita/lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på kartongen. 
Den färdiga kartongen rullas på stora rullar och skickas ut till företag som tillverkar 
förpackningar (Sorteringsguiden, 2012).  
 
 
Ett annat viktigt funktionskrav som borde ingått i kravspecifikationen var Belastning, hur 
mycket belastning förpackningen skall klara av. Dessvärre finns det ingen information att 
tillgå om den exakta belastningen förpackningarna klarar av. Beräkningar på de nya 
förpackningarnas belastningar visas i avsnitt detaljkonstruktion 3.6. 
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  Tabell 3.3 Visar kravspecifikationen för förpackningarna 
  

 
 
 

 

 

Förpackning 10 kapslar 
Förpackning 16 kapslar 
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Semantisk analys – Förpackning för 10 kapslar 
Resultatet av den semantiska analysen för förpackningen var att den kunde förbättras med 
bland annat en bättre öppning som går att återförsluta utan att gå sönder när förpackningen 
öppnas samt att kapslarna ligger i ordning så att det lättare går att plocka ut ur en kapsel. 
Utifrån analysen så har de förbättringarna gjorts på förpackningarna, se tabell 3.4. 
 
Andra förbättringar som inte rör utformningen av förpackningen är att tydligare förklara att 
kapslarna enbart kan användas i Caffitalys system samt att förtydliga vad sorterna smakar, 
till exempel så som systembolaget förklarar vad deras sortiment smakar. Eftersom projektet 
enbart rör utformningen så kommer detta skickas med till uppdragsgivarna som goda tips.  
 
Tabell 3.4. Visar resultatet av den semantiska analysen som gjordes på förpackningen för 10 stycken kapslar 
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Semantisk analys – Förpackning för 16 kapslar 
Resultatet av den semantiska analysen var att den kunde förbättras med bland annat en 
bättre öppning som går att återförsluta utan att gå sönder när förpackningen öppnas samt 
att kapslarna ligger i ordning så att det lättare att plocka ur en kapsel. Utifrån analysen så ha 
de förbättringarna gjorts, se tabell 3.5. 
 
Andra förbättringar som inte rör utformningen av förpackningen är bland annat identifiera 
vilken smak som kapselsortera har. Eftersom projektet enbart berör utformningen av 
förpackningen kommer detta skickas med som goda tips och råd till uppdragsgivarna.  
 
Tabell 3.5. Visar resultatet av den semantiska analysen som gjordes på förpackningen för 16 stycken kapslar 
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Morfologisk matris 

Resultatet av den morfologiska matrisen redogör vilka delfunktioner som krävs för att 
förpackningen skall fylla sitt syfte: Förvara, Åtkomst, Försegla och Placera, samt möjliga 
lösningsalternativ till dem.  
 
Delfunktion 1,2 och 4 har 4 möjliga dellösningsalternativ. Delfunktion nummer 3 har 3 
lösningar vilket medför att det teoretiskt sätt finns 4*4*3*4= 192 olika lösningar. Den röda 
tråden i figuren nedan visar resultatet av den totallösning som valdes. Enligt delfunktion 
nummer 4 så ska denna lösning både kunna stå och ligga ned, se tabell 3.6 nedan. 
 
Tabell 3.6. Visar resultatet av den morfologiska matrisen som gjordes på förpackningarna 

 

 

 Kapselhållare 

 
Kravspecifikation 
Resultatet av kravspecifikationen var huvudkravet var att förvara kapslar, samt bland 
funktionskraven fanns bland annat att den ska vara praktiskt/enkel att fylla på med kapslar 
samt plocka de från hållaren, se tabell 3.7. 
 
Anledningen till att parametrarna är bestämda till ett visst mått är för att hållaren först och 
främst är anpassades till att rymma 2 stycken 10 kapselförpackningar, de vill säga 20 stycken 
kapslar. Det är också bra enligt handledarna på Löfbergs Lila att hållaren har möjlighet att 
rymma 2 olika sorters kapslar, en sort på vänster sida och en på höger sida.  

 
Materialet plexiglas valdes för att på ett visuellt sätt visa hållarens innehåll. Det hade inte 
behövt vara just plexiglas, men anledningen till att det valdes var att det är ett material är 
lätt att rengöra och används där krav på hygien är höga, till exempel på caféer, restauranger, 
och toaletter (Gop, 2012). Det är viktigt att sortera plasten då hårdplast kan återvinnas upp 
till 7 gånger innan plasten är utsliten då går den till energiutvinning (Sorteringsguiden, 2012). 
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Tabell 3.7. Visar resultatet på kravspecifikationen för kapselhållaren 

 

 
 
 

Morfologisk matris 
Resultatet av den morfologiska analysen redogör vilka delfunktioner som krävs för att 
kapselhållaren skall fylla sitt syfte: Förvara, Åtkomst och Placera samt möjlig 
lösningsalternativ till dem. 
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Delfunktionerna har 4 olika dellösningsalternativ vilket resulterar i att det teoretiskt sätt 
finns 4*4*4= 96 lösningsalternativ. Den röda tråden i figuren visar resultatet av den 
totallösning som valdes för kapselhållaren. Enligt figuren så har den 2 möjliga åtkomstsätt 
att plocka kapslar, se tabell 3.8. 
 
Tabell 3.8. Visar resultatet av den morfologisk matris som gjordes för kapselhållaren 

3.4 Konceptgenerering 

Resultatet av konceptgenereringsfasen var realistiska lösningar som uppfyllde 
produktspecifikationens kriterier för förpackningarna och kapselhållaren. Genom en 
systematisk arbetsgång så kartlades hela lösningsrymden (Johanesson, et al., 2004). 
 

3.4.1 Kreativa metoder 

Resultatet av de kreativa metoder som användes under konceptgenereringen visas nedan. 
 

 Förpackningar 
Metoderna som användes för att generera lösningar till förpackningarna var Brainstorming 
och 6-3-5. Brainstormningen användes först och deltagarna fick då problematiken förklarad 
och syftet med metoden var att deltagarna inte hade några begränsningar i sin kreativitet.  
 
Den andra metoden som användes var 6-3-5 och under denna metod så fick deltagarna 
förklarat för sig att syftet med metoden var att generera olika lösningar på öppningar och 
stängningar. 
 
Figur 3.16 respektive figur 3.17 visar en del av det resultatet som genererades under de 
kreativa metoderna för förpackningarna.  
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          Figur 3.16 Skisser från idégenereringen på förpackningarna 
 
 

 
         Figur 3.17 Skisser från idégenereringarna 
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 Kapselhållare 
Metoderna som användes under genereringen var Brainstorming och Fokusgrupper. Den 
förstnämnda metoden var den som användes först i idégenereringen. Projektledaren 
beskrev problematiken för deltagarna och dess huvudkrav att förvara kapslar. På grund av 
att geometrin inte är lika bestämd som för förpackningarna så genererades ett mycket 
bredare resultat. Den andra metoden var Fokusgrupper och deltagarna i metoden var 3 
stycken användare utav kapselsmaskiner. Problematiken beskrevs för deltagarna och 
därefter diskuterades de olika lösningarna gemensamt fram.  
 
Figur 3.18 och figur 3.19 visar några av de skisser som framkom av de 2 metoderna under 
genereringarna.  
 

 
                        Figur 3.18 Skisser från idégenereringen på kapselhållaren 
 

 
                   Figur 3.19 Skisser från idégenereringen på kapselhållaren 
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3.4.2 Konkretisering 

Totalt valdes 8 koncept att gå vidare med efter idégenereringen, 4 för förpackningarna och 4 
för kapselhållaren. De 8 koncepten förklaras med en text respektive en tillhörande skiss med 
siffernumrering nedan, se figur 3.20 samt figur 3.21. 
 

 Förpackningar 
1. Liggande/stående med lucka som öppning respektive återförslutning 
2. Liggande/stående med en perforerad remsa för hål/öppning 
3. Liggande/stående med lock ”chokladask” 
4. Liggande/stående med en springa  

 

 
        Figur 3.20 Konkretiserade koncept för förpackningarna. 

 

 Kapselhållare 
5. Trådbåge 
6. Cirkulär med springa för utdragbar kapsel 
7. Rektangulär med springa för utdragbar kapsel 
8. Kapslarna händer på vardera sidan av kapselhållaren 

1 2 

3 4 
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Figur 3.21 Konkretiserade koncept för kapselhållaren. 
 

3.5 Konceptutvärdering 

Koncepten värderades utifrån kriterier och klassades enligt figur 3.22 nedan. De koncept 
som fick (+) på alla kriterier får automatisk (+) i kriteriet Beslut och går vidare för ytligare 
eliminering. Koncepten är i detta stadium inte fullt specificerade. Det var från början mer 
koncept som utvärderades men de togs bort då de ansågs inte vara tillräckligt realistiska att 
utvärdera. 
 

 Förpackningar 
Enligt Tabell 3.9 så framgår det att koncept nummer 3 och 4 fick (+) på alla kriterier och får 
därmed beslutet (+). 

 
 Kapselhållare 

Enligt Tabell 3.10 så framgår det att koncept nummer 6 och 7 fick (+) på alla kriterier.  
 
Koncept att gå vidare med enligt matrisen 
  

 Förpackningar:  3 & 4 

 Kapselhållaren: 6 & 7  
 

        Figur 3.22 Elimineringskriterier        

Elimineringskriterier 

(*) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

7 8 

6 5 
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          Tabell 3.9. Visar resultatet från                                             Tabell 3.10. Visar resultatet från 
           elimineringsmatrisen för förpackningarna                          elimineringsmatrisen för kapselhållaren 
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Beslut 
Utifrån de 4 koncept som gick vidare från konceptutvärderingen, 2 för förpackningarna 
respektive 2 för kapselhållaren fastställdes ett möte med uppdragsgivarna för att bestämma 
vilka koncept att gå vidare med.  
 
Ett gemensamt koncept valdes för förpackningarna, för att underlätta för konsumenten att 
förstå att de båda förpackningarna kommer ifrån samma varumärke, koncept nummer 3. 
Koncept nummer 7 valdes för kapselhållaren.  
 
Slutgiltigt koncept Förpackningar koncept nummer 3, kapselhållaren koncept nummer 7. 
           

3.6 Detaljkonstruktion 
 

 Förpackning för 10 stycken kapslar 
Figur 3.23 Visar den första modellen på förpackningen enligt de koncept som tillsammans 
med uppdragsgivaren valdes. Figur 3.24 Visar den första modellen vikt och ihop limmad med 
ett integrerat titthål in i förpackningen som är täckt en genomskinlig plast inuti 
förpackningen. Syftet med hålet var att underlätta för kunden så att hon köper rätt produkt i 
butikshyllan. Hålet har en diameter på d= 45mm vilket är lika stor diameter som kapseln har 
så att hela kapseln synd genom hålet.  
 

 

Figur 3.23 Visar första modellen på förpackningen.         Figur 3.24 Visar första modellen ihop satt.  

                                                                                     

 

Packning av kapslar 
Figur 3.25 visar packningen av den nedre raden av kapslar. Kapslarna ligger varannan 
nedåtvärd och varannan uoppåtvänd 5 stycken i rad.  Syftet med att packa de på det sättet 
är för att använda utrymmet på bästa sätt, då kapseln kopp är formad likt en kapad triangel, 
se figur 3.27. Figur 3.26 visar packningen av den övre raden kapslar, den är packad tväremot 
den undre raden.  

 

Figur 3.25 Visar packning av kapslar, undre raden.                 Figur 3.26 Visar packning av kapslar, övre raden.  
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     Figur 3.27 Visar kapselns utformning.  
 
 

En beräkning på hur många förpackningar som får plats på att ark gjordes med det antagna 
måttet 1000x1500 mm på arket. För att få ut så många förpackningar som placerades den 
befintliga förpackningen ut enligt (4*4  + 3=19 stycken). Den nya förpackningen placerades 
på bästa sätt ut enligt en (4*6= 18 stycken). Det vill säga att den beflitliga förpackningen 
rymmer 1 mer förpackning per ark på storleken 1000x1500 mm. Det betyder att den antagna 
storleken på arken inte var optimalt för den nya förpackningens parametrar. Figur 3.28 
nedan visar hur uträkningen gick till. 
 

 
Figur 3.28 Visar uträkningen av antal förpackningar som får plats på ett ark i storleken 1000x1500 mm 

 
Belastningsjämförelse  
Genom att belasta den befintliga respektive nya förpackningen så framkom det att den nya 
förpackningen klarade av cirka 25 Kg innan deformation i ändarna. Den befintliga 
förpackningen klarade av cirka 5 kg. Förpackningarna var då placerade liggande så som de 
placeras i sekundärförpackningen och med kapslar i. Anledningen till den stora skillnaden är 
att den nya förpackningen är tillverkad i ett tjockare material och att utformningen gör den 
starkare. Figur 3.29 nedan visar belastningen av den nya förpackningen. 

Parametrar Kapsel 
Diameter d= 45 mm 
Höjd h= 27 mm 
Vikt m= 12 g   



 
 

47 

 
Figur 3.29 Visar belastning utav den nya förpackningen för 
10 stycken kapslar 

 
 

 Förpackning för 16 stycken kapslar  
 
Figur 3.30 visar den första modellen på förpackningen enligt de koncept som tillsammans 
med uppdragsgivaren valdes. Figur 3.31 visar modellen utskuren, vikt och ihop limmad med 
ett titthål. Hålet har en diameter på d=45 mm.  
 

 
Figur 3.30Visar första modellen på förpackningen.           Figur 3.31 Visar första modellen ihop satt.l 

 
Packning av kapslar 
Figur 3.32 visar packningen av den nedre raden av kapslar. Kapslarna ligger i 2 rader med 4 
kapslar på vardera sidan som ligger varannan kapsel nedåtvänt och varannan uppåtvänd. 
Figur 3.33 visar packningen av den övre raden kapslar, den är packad tväremot den undre 
raden. 
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Figur 3.32Visar packning utav nedre raden.            Figur 3.33 Visar packningen av övre raden. 
 

En beräkning på hur många förpackningar som får plats på ett ark gjordes på den antagna 
storleken 1000x1500 mm. Den befintliga förpackningen respektive nya förpackningen 
placerades på bästa sätt likadant, se figur 3.34 nedan. Enligt figuren får det plats (3*4=12) 
förpackningar per ark. Det vill säga att man får ut lika många förpackningar enligt den 
befintliga förpackningen som den nya, då de har liknande parametrar.  
 

 
 Figur 3.34 Visar hur många förpackningar som får plats på ett ark som har storleken 1000x1500 mm. Den 
befintliga förpackningen respektive den nya förpackningen placeras på samma sätt för att få ut så många 
förpackningar som möjligt. 

 
Belastningsjämförelse  
Genom att belasta den befintliga förpackningen respektive nya förpackningen så framkom 
det att den nya klarade av cirka 21 kg innan deformation på kortsidorna och den befintliga 
cirka 8 kg. Dock är denna jämförelse inte helt tillförlitig då den var lite sliten. Tyvärr fanns det 
ingen helt ny förpackning att testbelasta då uppdragsgivarna bara hade 1 över och den inte 
säljs i Sverige. Resultatet säger dock att den nya förpackningen klarar mer belastning än den 
befintliga. Figur 3.35 nedan visar hur belastningen gick till.  
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Figur 3.35 Visar belastningen utav den förpackningen för 16 stycken kapslar 
 
 

 Kapselhållaren  
Figur 3.36 visar den första modellen av kapselhållaren enligt de koncept som tillsammans 
valdes med uppdragsgivarna. Materialet är kartong. Figur 3.37 visar den första modellen vikt 
och ihop limmad med 10 stycken kapslar istoppade på höger sida. 
 

 
Figur 3.36 Visar den första modellen på kapselhållaren.                                          Figur 3.37 Första modellen ihop- 
                             satt                                         
                    

Figur 3.38 visar ihop limning av modellen i plexiglas, med epoxilim som är ett 
tvåkomponentlim som fungerar bra på plaster. Totalt består konstruktionen av 8 delar, se 
dess ritningar i Bilaga 5.  Figur 3.39 visar den ihop limmande kapselhållaren.  
 
 



 
 

50 

             
Figur 3.38. Limning av delar.                                                     Figur 3.39 Färdig limmad kapselhållare.  

 

3.7 Konceptutveckling 

Kompetens från The Packaging Arena samt Broby Grafiska användes för att utveckla 
koncepten, då prototyperna till de 2 koncepten togs med och visades upp på företaget 
respektive skolan. De slutgiltiga prototyperna på förpackningarna tillverkades på Broby 
Grafiska.  
 

 Förpackning för 10 kapslar 
 
Hålets utveckling under processen 
Hålets utformning ändrades till en mindre diameter på d=35 mm. Syftet med minskningen 
var att ta bort plasten för att skapa en mer miljövänlig förpackning som följer Löfbergs Lilas 
ledord. På grund av att hålet minskades finns det ingen risk för att kapseln kan falla ur 
förpackningen, samtidigt som företagets logotyp tydligt syns genom hålet. Inspirationen kom 
från The Packaging Arena Gallary.  Figur 3.40 visar hålets första utformning, figur 3.41 visar 
den slutgiltiga utformningen på hålet.   

 
Figur 3.40Visar hålets första utformning.                   Figur 3.41 Visar hålets slutgiltiga utformning. 
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Lockets utveckling under processen 
Det som ändrats från den första utformningen på förpackningen är att det är att locket har 
en utskuren halvcirkel som är centrerad på förpackningen. Syftet med det är att underlätta 
för konsumenten att öppna locket då det ger ett bättre grepp. Figur 3.42 visar 
förpackningens första utformning och figur 3.43 visar den slutgiltiga utformningen. För att 
försegla locket så ska en tejp bit fästet på locket. Syftet med det är att försäkra konsumenten 
att förpackningen inte blivit öppnad i butik. 
 

 
Figur 3.42 Visar den första utformningen.                          Figur 3.43 Visar den första utformningen.   

 
Slutgiltig prototyp  
Figur 3.44- 3.46 nedan visar den slutgiltiga utformningen på förpackningen. Förpackningen 
kan både stå upp och ligga ned i butikshyllan.   

 
 

                        Figur 3.44 Slutgiltig prototyp liggande.  
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Figur 3.45 Visar prototypen med öppet lock.                           Figur 3.46 Visar förpackningar intill   
                            kapselmaskinen.   

 
Figuren 3.47 nedan visar en schematisk bild över vad som har lett till förpackningens 
utformning och vilken inspiration som används.   

 
Figur 3.47 Visar förpackningens parametrar samt vart inspirationen till dess utformning kommer ifrån 

 
Anledningen till varför denna förpackning väger mindre än den befintliga förpackning, trots 
att den är tillverkad i ett tyngre material är att den inte har någon färg utan levereras utan 
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färg till uppdragsgivarna. När tillverkningen utav den slutgiltiga förpackningen tillverkades 
fanns inte kartong av samma vikt som de befintliga förpackningarna är gjorda av. 

 
Utifrån faktainsamlingen applicerades detta på förpackningen 
Budskap 

- Ett titthål in i förpackningen så att kunden kan försäkra sig om att hon har köpt rätt 
produkt.  

- En tydlig och stor öppning/återförslutning med en utskuren halvcirkel som är vanlig 
vid öppningar för att skapa ett bättre grepp för kunden.   

- Ett tydligt budskap mot kund om hur man ska plocka i samt ut kapslar ur sin 
förpackning då kapslarna är packade på ett strukturerat sätt.  

Estetik 
- Förpackningarnas titthål in i förpackningen för att på ett enkelt sätt illustrera dess 

innehåll. 
- En tilldragande utformning som liknar en chokladask 

 
Tjänsteperspektiv 

- Det som appellerats på förpackningen är att leverera en lösning på utformning som 
ger ett helhetserbjudande. Detta har gjorts genom att inte enbart tänka på 
förvaringen i sig utan att se till hur man förvarar kapslarna på bästa sätt så det blir 
enkelt och tydligt hur man skall plocka i samt ur kapslarna ur förpackningarna så att 
det ska bli så enkelt som möjligt att brygga sig en kopp. 

 
- Ett annat trevligt sätt att ge mervärde på en produkt som framkom under 

undersökningar är att till exempel erbjuda kunden ett bra recept på förvaringen, 
tävling eller dylikt. Dock ingår inte den grafiska delen i arbetet utan bara dess 
utformning.  

 
Utifrån användarstudien applicerades detta på förpackningen 

- Praktisk utformning så att det är enkelt att plocka i samt ur kapslarna ut 
förpackningarna. 

- En utformning som inte har något extra material, miljövänlig.  
- Lätt att öppna/återförsluta. 
- Enligt ytterligare kontakt med målgrupp kaffedrickare så erhölls responsen att den 

också uppfyller ordet ”tilltalade”. 
 

 Förpackning för 16 kapslar 
 
Hålets utveckling under processen 
Hålets utformning ändrades till en mindre diameter på d=35 mm. Syftet med minskningen 
var att ta bort plasten för att skapa en mer miljövänlig förpackning som följer Löfbergs Lilas 
ledord. På grund av att hålet minskades finns det ingen risk för att kapseln kan falla ur 
förpackningen, samtidigt som företagets logotyp tydligt syns genom hålet. Inspirationen kom 
från The Packaging Arena Gallary.  Figur 3.48 visar hålets första utformning, figur 3.49 visar 
den slutgiltiga utformningen på hålet.   
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Figur 3.48 Visar hålets första                                      Figur 3.49 Visar hålets slutgiltiga   
utformning.                                                                    utformning.   

 
Lockets utveckling under processen 
Lockets utformning ändrades till ett större och kraftigare lock på grund av att den första 
utformningen på locket enligt figur 3.50 inte höll ihop förpackningen och höll inte kapslarna 
på plats. Den slutgiltiga utformningen på locket har även en utskuren halvcirkel centrerad på 
förpackningen för att underlätta vid öppning då kunden får ett bättre grepp. Inspirationen 
till utformningen av locket kommer ifrån Broby Grafiskas kurslitteratur (Roth, 2000) se figur 
3.51.  
                           

 
Figur 3.50 Visar den första urformningen på locket.                       Figur 3.51 Visar den slutgiltiga utform-  
                                                                         ningen på locket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutgiltig prototyp  
Figur 3.52- 3.54 nedan visar den slutgiltiga utformningen på förpackningen. Förpackningen 
kan både stå upp och ligga ned i butikshyllan.  
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                      Figur 3.52 Visar den slutgiltig prototyp liggande. 
 

 
 
 

 
Figur 3.53 Visar prototypen med öppet lock.                                    Figur 3.54 Förpackningar intill kapselmaskinen.                           
  
 
 
 
 

Figuren 3.55 nedan visar en schematisk bild över vad som har lett till förpackningens 
utformning och vilken inspiration som används.  
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Figur 3.55 Visar förpackningens parametrar samt vart inspirationen till dess utformning kommer ifrån 
 
 

Anledningen till varför denna förpackning väger mindre än den befintliga förpackning, trots 
att den är tillverkad i ett tyngre material är att den inte har någon färg utan levereras utan 
färg till uppdragsgivarna. När tillverkningen utav den slutgiltiga förpackningen tillverkades 
fanns inte kartong av samma vikt som de befintliga förpackningarna är gjorda av. 
 

Utifrån faktainsamlingen applicerades detta på förpackningen 
Budskap 

- Ett titthål in i förpackningen så att kunden kan försäkra sig om att hon har köpt rätt 
produkt.  

- En tydlig och stor öppning/återförslutning med en utskuren halvcirkel som är vanlig 
vid öppningar för att skapa ett bättre grepp för kunden.   

- Ett tydligt budskap mot kund om hur man ska plocka i samt ut kapslar ur sin 
förpackning då kapslarna är packade på ett strukturerat sätt.  

 
Estetik 

- Förpackningarnas titthål in i förpackningen för att på ett enkelt sätt illustrera dess 
innehåll. 

- En tilldragande utformning som liknar en chokladask 
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Tjänsteperspektiv 

- Det som appellerats på förpackningen är att leverera en lösning på utformning som 
ger ett helhetserbjudande. Detta har gjorts genom att inte enbart tänka på 
förvaringen i sig utan att se till hur man förvarar kapslarna på bästa sätt så det blir 
enkelt och tydligt hur man skall plocka i samt ur kapslarna ur förpackningarna så att 
det ska bli så enkelt som möjligt att brygga sig en kopp. 

 
- Ett annat trevligt sätt att ge mervärde på en produkt som framkom under 

undersökningar är att till exempel erbjuda kunden ett bra recept på förvaringen, 
tävling eller dylikt. Dock ingår inte den grafiska delen i arbetet utan bara dess 
utformning.  

 
Utifrån användarstudien applicerades detta på förpackningen 

- Praktisk utformning så att det är enkelt att plocka i samt ur kapslarna ut 
förpackningarna. 

- En utformning som inte har något extra material, miljövänlig.  
- Lätt att öppna/återförsluta. 
- Enligt ytterligare kontakt med målgrupp kaffedrickare så erhölls responsen att den 

också uppfyller ordet ”tilltalade”. 
-  

      

 Kapselhållare 
 

Utveckling under processen 
Materialet valdes till plexiglas. Syftet med det var att enkelt visualisera dess innehåll, 
eftersom kapslarna har olika färg på dess kopp beroende på smak så räcker det att se färgen 
för att veta vilken kapsel som finns i hållaren. Det blir en smyckande förvaring, enligt 
kravspecifikationen att ha i hemmet som kan ha anta olika färgkombinationer beroende på 
smak som förvaras inuti. 
 
För att hänga upp kapselhållaren borrades även skruvhål i konstruktionen för att ge 
konsumenten en annan upphängningsmöjlighet då självhäftande tejp ibland kan ge fula spår 
efter sig.  
 

Slutgiltig prototyp  
 
Upphängning av hållaren är både med hjälp av självhäftande tejp samt skruvhål. 
Kapselhållarens utformning stämmer överens med det som uppdragsgivarna efterfrågat 
samt användarna enligt det som framkommit under undersökning. Figur 3.56 nedan visar 
när kapselhållaren var upphängd på utställningen. 
 



 
 

58 

 
Figur 3.56. Slutgiltig prototyp, hållaren är upphängd på utställningen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 

Figuren 3.57 nedan visar en schematisk bild över vad som har lett till kapselhållarens 
utformning och vilken inspiration som används. 
 

Figur 3.57. Visar kapselhållarens parametrar samt vart ifrån inspirationen till dess utformning kommer ifrån 

 

 
Utifrån faktainsamlingen applicerades detta på förpackningen 
Budskap 

- Tydligt budskap mot kund vilken sorts kapsel samt antal som ligger i hållaren på 
grund av att varje kapsel har olika färg på sin kopp beroende på sort och hållaren är 
tillverkad i plexiglas. 

- Inarbetat plockningssätt av kapslar då det påminner mycket om hur man för ur 
muggar på handikappstoaletter.  
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- Tydligt påfyllningssätt av kapslar då det är en öppen springa på vardera sidan av 
hållaren. 

 

Estetik 
- Hållarens sätt att illustrera dess innehåll eftersom hållaren är tillverkad i 

genomskinligt material.  
- Hållarens konstruktion då kapseln längst ned i hållaren hänger utanför hållaren. 

 
Tjänsteperspektiv 
Det som appellerats på kapselhållaren är att leverera en lösning på utformning som ger ett 
helhetserbjudande.  Detta har gjorts genom att inte enbart tänka på förvaringen i sig utan 
att se till hur man förvarar kapslarna på bästa sätt så det blir enkelt och tydligt hur man skall 
plocka i samt ur kapslarna ur förpackningarna respektive kapselhållaren, så att det ska bli så 
enkelt som möjligt att brygga sig en kopp.   

 
 
Utifrån användarstudien applicerades detta på förpackningen 

 
Enligt användarnas synpunkter och önskemål samt kontakt med målgruppen kaffedrickare så 
efterfrågade de en hållare som var: Praktisk, snygg, kvalité och miljövänlig. 
 

- Praktiskt i och ut plockning av kapslar, hängs upp på väggen så tar inte mycket plats. 
- Snygg utformning då innehållets syns igenom konstruktionen. 
- Hållaren har en stadig konstruktion vilket gör att den utstrålar kvalité. 
- Hållaren kan användas under en lång tid – miljövänlig.  

 

3.8 CAD 
 

 Förpackningar 
Förpackningarna illustrerades i CAD-programmet Esko Artwork som speciellt utformat för 
att rita förpackningar. Förpackningarna illustreras utifrån 3 olika vyer. Den första vyn är 
liggande framifrån, den andra är liggande från sidan och den sista vyn är stående, se Bilaga 
4.  
 
Tillhörande ritningar gjordes i CAD-programmet Pro ENGINEER och finns med i Bilaga 5. 

 
 Kapselhållare 

Kapselhållaren illustreras i CAD-programmet Pro ENGINEER. Hållaren kunde inte väljas i 
genomskinlig plast då den blev för otydlig, de färger som visade hållaren tydligast var gul och 
blå, därför valdes de färgerna i CAD-bilderna, se Bilaga 5. 
 
Tillhörande ritningar finns med i Bilaga 5.  
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4. DISKUSSION 
Projektets har följt designprocessen och produktutvecklingsprocessen genom hela arbetet. 
En utökad förstudiefas med faktainsamling innehållande, litteraturstudie, 
marknadsundersökning, användarstudie och studiebesök har resulterat i en stor mängs 
information som gett projektet en bra grund att stå på. 
 

Förpackningar 
 
Benchmarking 
Utifrån benchmarkingen i Sverige så ingavs en bred insyn om hur kapselmarknaden såg ut 
vilket var nödvändigt för att kunna skapa en ny produkt som skall konkurrera mot de 
befintliga varumärkena på marknaden. Denna del var en av de första som gjordes i projektet 
som gav väldigt mycket eftersom jag inte är användare av kapslar eller kommit i kontakt med 
de tidigare.  
 
Research 
En del av researchen var en fördjupning i Förpackningens budskap vilket resulterade de i att 
detta applicerades i förpackningarna: 
 

- Ett titthål in i förpackningen så att kunden kan försäkra sig om att hon har köpt rätt 
produkt.  

- Ett tydligt och stor öppning/återförslutning med en utskuren halvcirkel som är 
vanliga vid öppningar för att skapa ett bättre grepp för kunden.   

- Ett tydligt budskap mot kund om hur man ska plocka i samt ut kapslar ur sin 
förpackning då kapslarna är packade på ett strukturerat sätt.  

 
Titthålet applicerades då handledarna berättat att kunder ibland köper fel vara och tror att 
den innehåller något annat. Inspiration om titthål sågs även på The Packaging Arena Gallary. 
Titthålet kunde haft en annan utformning men syftet var att den skulle hålla samma runda 
formspråk som kapslarna har. Den utskurna halvcirkeln kom ifrån inspiration ifrån 
studiebesöket på The Packaging Arena Gallary och Broby Grafiska och gav ett mervärde för 
förpackningarna då det underlättar vid öppning för kund.   
 
Då öppningen ändrades så underlättade det i och ur plockning av kapslar för kund, då 
kapslarna ligger strukturerat. Jag tycker att denna utformning är mycket trevligare och är en 
förpackning som jag skulle placera framme i mitt hem.  
 
Användarstudie 
Utifrån det som kom fram från användarstudien så har detta applicerats på förpackningarna. 
 

- Praktisk utformning så att det är enkelt att plocka i samt ur kapslarna ut 
förpackningarna. 

- En utformning som inte har något extra material, miljövänlig.  
- Lätt att öppna/återförsluta. 
- Enligt ytligare kontakt med målgrupp kaffedrickare så erhölls responsen att den 

också uppfyller ordet ”tilltalade”. 
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Från början var det svårt att komma i kontakt med användarna. Tack vare enkäten som 
publicerades som var direkt riktad till användarna av Caffitalys system så skapades 
mailkontakt de som svarat på enkäten. Hade det funnits mera tid till projektet så skulle det 
lagts på att göra en bredare och djupare användarstudie. 
 
Studiebesök - Broby Grafiska 
Studiebesöket på Broby Grafiska yrkeshögskola tillförde projektet mycket då studenten fick 
se samt tillverka förpackningar med rätt teknik och maskiner, även om det främst är till för 
prototyptillverkning. Det gav väldigt mycket att diskutera med människor som är så pass 
insatta i förpackningar som kom med goda tips och råd. 
 
Det var här som locken till förpackningarna fastställdes då inspiration från deras 
kurslitteraturbok The Packaging Desgner´s Book Of Pattern. Eftersom det inte har funnits 
någon möjlighet att se tillverkningen av förpackningarna i produktionsanläggningen var 
detta besök mycket viktigt. 
 
Hade tiden funnits hade det varit spännande och fått sett förpackningstillverkning i serie.  
 
Studiebesök - The Packaging Arena 
Efter studiebesöket och mötet med VD Sandra Eriksson kom inspirationen att minska hålet 
och därmed ta bort plastfilmen, för att skapa en mer miljövänlig förpackning. Det kan se som 
en liten förändring men det gör väldigt mycket för förpackningarnas utstrålning. 
 
Konceptgenerering 
Koncpetgenereringen gav resultatet till den gemensamma grundutformningen till kapslarna. 
Specificeringen utav locket bestämeds under studiebesöket på Broby Grafiska.   
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Kapselhållare 
 
Benchmarking 
Utifrån benchmarkingen i Spanien så erhölls mycket inspiration från det breda sortiment av 
hållare oh kapseltillbehör som deras marknad innehöll. Eftersom marknaden inte är lika stor 
i Sverige var det till stor fördel att så med sig denna inspiration med i projektet. Inspirationen 
från benchmarkingen kunde lika väl setts på internet men att få klämma och känna på 
produkterna gav mera.  
 
Research 
En del av researchen bestod av en fördjupning i estetik, det som applicerats på hållaren utav 
från denna del av researchen är: 
 

- Hållarens vis att illustrera dess innehåll eftersom hållaren är tillverkad i genomskinligt 
plexiglas.  

- Hållarens konstruktion då kapseln längst ned i hållaren hänger utanför hållaren. 
 
Materialet plexiglas valdes för att det är ett genomskinligt material som är lätt att rengöra 
och används på områden där hygien krävs. Genom det genomskinliga materialet så kan man 
se vilka kapselsorter som ligger i hållaren och det skapas en trevlig färgkombination i 
hållaren. Utformningen har 2 sätt att plocka ur kapslarna, antingen genom att plocka ur 
kapseln uppifrån eller att dra ut den nedersta kapseln. Det är ett illustrativt och praktiskt sätt 
att plocka sig en kapsel för bryggning. Jag tycker denna utformning är ett roligt sätt att 
förvara sina kapslar på och kan ge färg till en grå tillvaro.  
 
Användarstudie 
Genom kontakt med användare och målgruppen fastställdes några nyckelord som hållaren 
utformades efter, Praktisk, snygg, kvalité och miljövänlig. Nedan står det beskrivet hur det 
uppnåtts.  
 

 Praktiskt i och ut plockning av kapslar, hängs upp på väggen så tar inte mycket plats. 
 Snygg utformning då innehållets syns igenom konstruktionen. 
 Hållaren har en stadig konstruktion vilket gör att den utstrålar kvalité. 
 Hållaren kan användas under en lång tid – miljövänlig.  

 
Från början så var det svårt att komma i kontakt med användarna då marknaden är relativt 
ny men tack vare att enkäten publicerade på Löfbergs Lila så erhölls kontakt med ett antal av 
dem. Om det hade funnits mera tid så skulle det ha lags på att göra en grundligare 
användarstudie. 
 
Konceptgenerering 
Resultatet av konceptgenereringen gav urformningen till kapselhållaren. Jag hade önskat 
mer tid till genereringen då den förlängda förstudiefasen åt upp lite av tiden. Jag hade också 
önskat att jag hade kommit i kontakt med mer användare men är mycket nöjd med mitt 
resultat ändå. 
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5. SLUTSATS 
Projektets uppdrag var att utveckla koncept för 3 olika förvaringar till kapslar för 
uppdragsgivaren Löfbergs Lila. Uppdraget var uppdelat i 3 olika spår. De 2 första var att 
utforma förpackningen för 10 respektive 16 stycken kapslar för att bli mer funktionella och 
attraktiva att förvara framme, och det sista spåret var att utforma en ny kapselhållare till 
deras sortiment.  
 
De 2 första spåren har uppnåtts utifrån krav om dimensioner från uppdragsgivarna och de 
båda förpackningarna utformades med liknande formspråk för att likna varandra för att 
konsumenten skall uppfatta att de båda förpackningarna kommer ifrån samma varumärke.  
Förpackningarna följer det som brukarna efterfrågat under undersökningar och 
användarstudie.  
 
Det sista spåret har uppnåtts utifrån krav och önskemål från kravspecifikationen. Den 
uppfyller självfallet huvudkravet att förvara kapslar, samt övriga krav så som att den är 
praktisk/enkel att fylla på kapslar samt att praktiskt/enkel att plocka ur kapslar. 
Kapselhållaren uppfyller även det som framkommit genom kontakt med användarna.  
 
Slutligen återstår det att se om uppdragsgivarna kommer att söka mönsterskydd på 
förvaringarna.   
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Bilaga 1. Projektplan 

1. Bakgrund 

Löfbergs Lila AB är ett svenska familjeägt företag som funnits på marknaden i över 100 år. De 
är ledande leverantörer av kaffe till företag, restauranger och kaféer i Sverige och lägger stor 
vikt av att leverera kaffe av bra kvalité. Löfbergs Lila är även en av de största importörer av 
ekologiskt och rättvisemärkt kaffe.   
Det senaste på kaffemarknaden är kaffekapslar. Det är en marknad på frammarsch och det 
är viktigt att vara ledande, då marknaden är såpass ny och inte kommer kunna rymma alla 
de aktörer som för tillfället finns på marknaden. Förpackningen till kaffekapslarna är 
företagets ansikte ut mot konsumenterna/kunderna och därför är det viktigt att 
förpackningsdesignen talar samma språk som kapslarna.  
För tillfället så säljer Löfbergs Lila sina kaffekapslar i en enkel rektangulär 
pappersförpackning med öppning på kortsidan av förpackningen med utrymme för 10 eller 
16 kapslar per förpackning.  Det finns ingen återförslutande funktion på öppningen på 
kortsidan. Det är meningen att förpackningen skall förvaras liggandes på långsidan då det 
grafiska trycket och förpackningen är utformad på det viset. Försäljningen av kaffekapslarna 
sker i matvarubutiker, elektronikkedjor och på internet. 
Uppdraget kom då att handla om att göra designen/utformningen av förpackning till att bli 
mer funktionell och attraktiv. Därav lyder problemformuleringen; 
”Hur kan man designa en förpackning till kaffekapslar som är mer funktionell och attraktiv så 
att förpackningen fungerar som en snygg förvaring som kan stå framme. Både i hemmet och 
på marknaden Out of home(restauranger, hotell och bensinmackar)” 
I dagsläget har Löfbergs Lila nio olika sorters kapslar att erbjuda sina kunder, se lista nedan. 
Förpackningarna innehåller olika sorters kaffe och choklad och  har olika färgspråk beroende 
på vad kapseln innehåller. 

 Pink tornado 

 Black intense 

 Orange Peak 

 Golden Festival 

 Blue Storm 

 White Rainbow kaffekapsel 

 Bright Green kaffekapsel 

 Cloetta Original 

 Cloetta Plopp                   Figur 1. Visar Löfbergs Lilas nuvarande förpack- 

                                                                           ning för 10 stycken kapslar 

 

Examensarbetet ingår i utbildningen för högskoleingenjörer inom Teknik och Design 22,5 hp. 
Arbetet utför med hjälp av företaget Löfbergs Lila som behöver hjälp med att utforma en ny 
förpackning för sina kaffekapslar. 
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2. Mål 

Att kunna leverera ett förslag på lösning till en  förpackning som både är funktionell och 
attraktiv då man möjliggör för konsumenten att använda förpackningen som förvaring 
framme i hemmet/out of home. Förpackningen skall vara enkel att förstå för konsumenten. 
Arbetet skall redovisas i en utställning och förslaget skall redovisas på den slutgiltiga 

redovisningen för examensarbetet. 

 

3. Organisation 
 

PROJEKTDELTAGARE 
 Camilla Emanuelsson   Petra Hollsten 
Camilla_emanuelsson@hotmail.com  Petra.hollsten@hotmail.se 
070 757 79 87   072 714 96 13 
 
 
 KURSGIVARE & HANDLARE  EXAMINATOR 
Monica Jakobsson    Fredrik Thuvander 

Monica.jakobsson@kau.se   fredrik.thuvander@kau.se 
054 700 16 54                              054 7002124  
   
 
UPPDRAGSGIVARE 
 Maria Herou Wallner    Sandra Lyxell  

maria.herou.wallner@lofbergslila.se  sandra.lyxell@lofbergslila.se 
054 140 131    054 140 104 
 
Löfbergs Lila AB 
Besöksadress  
Tolagsgatan 1 651 21 Karlstad 
www.lofbergslila.se 
 

4.  Projektmodell 

Examensarbetet innefattar viktiga milstolpar och grindar där gruppen skall redovisa olika 
aktiviteter och delmål som färdigställts. Dessa redogöra i en WBS samt i ett GANTT-schema. 
 

5.  Kommentarer till tisplan och resursplan 

En detaljplanering kommer att utföras längre fram i projektet då projektet och kommer 
färdigställas vecka 11, inför vecka 12 då projektet går in i helfart 100 %. Då kommer 
projektet detaljeras och struktureras upp tydligare och mer detaljerat dag för dag.  

mailto:Camilla_emanuelsson@hotmail.com
mailto:Petra.hollsten@hotmail.se
mailto:Monica.jakobsson@kau.se
mailto:fredrik.thuvander@kau.se
mailto:maria.herou.wallner@lofbergslila.se
mailto:sandra.lyxell@lofbergslila.se
http://www.lofbergslila.se/
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6.  Riskbedömning 

              Tabell 1. Visar den första och enda riskanalys som gjordes i projektet 
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7. Dokumenthantering 

De dokument som skapas under detta projekt kommer sparas på itslearning på gruppens 
projektgrupp, men även på den egna datorn. En säkerhetskopia kommer att sparas på ett 
separat USB minne för att undvika eventuell förlust av data vid exempelvis datahaveri.  

 

Källor 
Eriksson, M. Lilliesköld, J. (2010). Handbok för mindre projekt. Stockholm: Liber AB. 
Johannesson, Hans. (2005) Produktutveckling -effektiva metoder för konstruktion och 
design. Stockholm: Liber AB. 
 

Bilagor 

1. Tidsplan 

2. WBS 

3. GANTT 
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Bilaga 1: Tidsplan 
Tabell 2. Visar projektets tidsplanering 

Tidsplan  
 

Vecka 4 Kursstart     ( studietakt 50 %) 

Tidsplan, projektplan 

 

Vecka 5 Projektplan, WBS, GANTT-Schema riskanalys 

 

Vecka 6 Besöka Möbelmässan i Sthlm (7/2) 

Presentera den färdiga projektplanen ( 8/2) 

 

Vecka 7 Research 

 

Vecka 8 Research 

 

Vecka 9 Research 

 

Vecka 10  Research, Studiebesök Löfbergs Lila Kvalitetsavdelning  

 

Vecka 11 Kravspecifikation, semantisk analys, Idégenerering 

 

Vecka 12 Förberedelse inför delredovisning, samt redovisning  (20/3) 

Plugg inför tenta i produktionsekonomi (21-23/2) 

 

Vecka 13 Idégenerering 

 

Vecka 14 Idégenerering, Konceptval    ( studietakt 100 %) 

Påskledigt (5-6/4) 

 

Vecka 15 Påskledigt (9/4) 

Konceptbeskrivning 

 

Vecka 16 Layoutkonstruktion 

 

Vecka 17 Layoutkonstruktion 

 

Vecka 18 Layoutkonstruktion, Studiebesök Broby Grafiska, The Packaging Arena 

Rapportskrivning 

 

Vecka 19 Rapportskrivning 

 

Vecka  20 Förbereda ex-jobbsutställning 

Förbereda slutredovisning 

 

Vecka 21  Utställning av ex-jobbet (24/5) 

 

Vecka 22 Slutredovisning (28-29/5) 

Inlämning av rapport (30/5) 

 

Vecka 23 Opponering 

 

Vecka 24  Eventuellt justeringar i rapporten, EXAMEN! 

Tabell 2. Projektekts Tidsplan 
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Bilaga 2: WBS, Work Breakdown Structure 

Denna WBS har detaljeras efter projektets gång. 
 

¨ 
                                       Figur 3. Projektets första och enda WBS 
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Bilaga 3: GANTT-Schema 

               
Tabell 3. Visar projektets första GANTT som gjordes i Microsoft Project 
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Bilaga 2. The Packaging Arena Gallary 
 

Fokus på öppning och återförslutning av förpackningar  

 

 
  Figur 1. “Chokladasklock” med låsning.                                                   Figur 2. Knäckebrödsförpackning                                                                                             
            med gångjärnslåsning 

                                                       

                                                                                                                 

 
 Figur 3. Tepåseförpackning genom utdragbar                                        Figur 4.  Liten låda med stort lock  
 låda inuti förpackningen.                                                               innanför förpackningen          

 

      

  
Figur 5. Tepåslocket viks innanför.                                Figur 6. Visar förpackningen inuti    

                             som inger en lyxig känsla 

 



 
 

 

 
              Figur 7. Pralinasken öppnar genom stort lock                      Figur 8. Förpackningen inuti. 
 
                  som fästet genom låsning på ovansidan.             
                

 

 

 

 

 

 
  Figur 9. Förpackning för tepå-                 Figur 10. Miniförpackningar från galleriet 
   sar. 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3. Benchmarking 
 
 

Nespresso 

 
                Figur 1. Visar Nespressos lyxförpackning, vanliga förpackning, kapsel samt    
                Kapselmaskin. 

 
 
 
 
 
Tassimo – Gevalia 

 
                  Figur 2. Visar Gevalias ytterförvaring i Al, innerförpackning, kapsel samt              
    
                   Kapselmaskin.        

 
 
 



 
 

 

Dolce Gusto - Zoégas 

 
              Figur 3 Visar Zoégas förpackning, kapsel samt kapselmaskin. 

 

 

 

Löfbergs Lila 

 
                Figur 4. Visar Löfbergs Lilas förpackning, kapsel samt kapselmaskin 

 

 

 

 
                Figur 5. Visar en jämförelse mellan de 4 företagens förpackningar och kapslar 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 4. Visualisering förpackningar 
 

Förpackning för 10 stycken kapslar 
 

 

 
 
 Figur 1. Visar förpackningen utifrån 3 olika vyer.                  

 

 

 

 



 
 

 

 

Förpackning för 16 stycken kapslar 
 

 

 

 

 

 

 
     Figur 2. Visar förpackningen utifrån 3 olika vyer. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kapselhållare 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Kapselhållaren                     Figur 4. Kapselhållaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 5. Ritningar 
 
Förpackning för 10 stycken kapslar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figur 1. Visar ritningen för förpackningen.  

 

  



 
 

 

Förpackning för 16 stycken kapslar 
 

 

 

      Figur 2. Visar ritningen för förpackningen. 



 
 

 

Kapselhållaren  
 

Sammanställningsritningen av kapselhållaren. 
 

 
Figur 3. Visar sammanställningsritningen av kapsel 



 
 

 

Bilaga 6. Planerat GANTT-Schema 
     

 
   Figur 1. Visar det planerade GANTT-schemat 



 
 

 

Bilaga 7. Planerat GANTT-Schema Vs Utfall. 

 
   Figur 1. Visar en jämförselse med det planerade schemat mot hur utfallet blev. 
 
 
 
 


