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Summary
This project includes planning, creation and practical implemention of two different packaging solu-
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
För att det skulle vara genomförbart att göra förpackningar åt Assi 
Domän Frövi var det ett krav att förpackningarna deltog i deras tävling 
PIDA (Packaging Impact Design Award). Kriterierna för deltagande 
var följande: Utse en produkt som sedan ska förpackas i Frövis kar-
tongmaterial via två olika förpackningslösningar. Samma produkt ska 
alltså förpackas på två olika sätt. Uppdraget är att utforma dessa två 
förpackningar så att  de vänder sig till och kommunicerar med två olika 
målgrupper.

Produkten ska tillhöra något av följande fem produktsegment: Choklad, 
Lyxdrycker, Kosmetik & skönhetsvård, Läkemedel & hälsokost  samt IT 
& multimedia. De två målgrupperna väljer deltagaren på egen hand.

Segmentet som valdes var alltså IT & multimedia och produkten var 
en datormus (av märket Apple). Målgrupperna definierades till män och 
kvinnor i åldrarna 18 till 35.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att  utveckla två förpackningar till en datormus som 
passar till de två definierade målgrupperna ”kvinna” och ”man” mellan 
åldrarna 18 till 35 år. Arbetet har även som syfte att fördjupa sig i kar-
tongegenskaper för att enklare kunna förstå och arbeta med kartong.

1.3 Mål
Målet med arbetet är att de två förpackningarna attraherar de kun-
der som de var intenderade att attrahera funktionsmässigt såväl som 
designmässigt (Att detta mål uppfylls bedöms subjektivt och kommer ej 
att undersökas). Designen skall även vara Assi Domän Frövi till lags och 
följa deras kriterier.

1.4 Metod 
Först skall en undersökning utföras, vilken tar reda på befintliga dator-
musförpackningar på marknaden. Ett studiebesök på AssiDomän Frövi 
kommer att äga rum för att träffa kontaktpersoner och vidare få infor-
mation om företaget. Sedan kommer skissarbetet och idéfasen att uppta 
en stor del av tiden. Genom att klippa och vika kommer lösningar testas 
fram. Slutligen genomförs idén och eventuella problem som uppstått 
åtgärdas. Dekoren av förpackningen som tidigare skissats fram kommer 
att illustreras i Adobe Illustrator CS. Under tiden som arbetet fortgår 
kommer fördjupningen att skrivas.

1.5 Avgränsningar
De färdiga förpackningarna skall inte testas på den riktiga marknaden 
eller analyseras om de verkligen passar målgrupperna. Målgrupperna 
är begränsade till nordiska kvinnor och män mellan 18 och 35 år. 
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Fördjupningen om kartongegenskaper kommer ej att behandla hur kar-
tong tillverkas eller t ex hur mäld är sammansatt. Den kommer inte 
heller gå in på alla mätmetoder och matematiska uträkningar som kan 
göras gällande kartong.

1.6 Resurser
Kartong erhålles av AssiDomän Frövi. Högskolan Dalarnas datorutrust-
ning, programvaror, bigmaskin och skärutrustning kommer att använ-
das. Egen datorutrustning samt eget kapital kommer att nyttjas.
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2. Kartongegenskaper
Det som avgör vad som är en bra respektive dålig kartong är dess utse-
endemässiga och funktionella egenskaper. Fibrerna, mäldsammansätt-
ningen och bestrykningen är några av de variabler man kan påverka vid 
tillverkning av kartong. En kartong får olika mätbara egenskaper så som 
vithet, ytjämnhet, glans, styvhet, kompressionsstyrka, bigbarhet etc. Alla 
dessa egenskapers värde svarar mot kartongens bra och dåliga sidor. När 
man designar en förpackning är det därför viktigt att vara medveten om 
dessa egenskaper och vad de har för påverkan på kartongen.
Detta arbete skall belysa kartongens olika egenskaper, vad de påverkar 
och hur man mäter dem. 

2.1 Fibrernas påverkan
Många av kartongens egenskaper påverkas av fibrerna. Det är framfö-
rallt två typer av fibrer som används i kartong. Dessa är kemiskt och 
mekaniskt behandlade fibrer.

Mekaniska fibrer är korta och styva och ger en kartong som är styv och 
har hög bulk. Med bulk menas att kartongen innehåller mycket luft och 
alltså inte är så fibertät. Kemiska fibrer är långa och flexibla och ger en 
kartong som är stark och kompakt.

Kartongen måste blekas för att den inte ska vara brun/grå och den 
måste ha rätt kombination av vithet och styrka för att fungera.
Ofta kombineras de olika fibertyperna för att optimera utnyttjandet av 
råvaran och anpassa kartongegenskaperna till det önskade ändamålet. 
Vissa egenskaper går dock inte att kombinera, ett exempel på det är styv-
het och styrka. Detta beror på att en 100% mekanisk massa har högsta 
möjliga styvhet och väldigt låg styrka och vice versa. Om man ska göra en 
kartong med både hög styrka och styvhet måste man därför kompromissa. 
Man får då blanda och behandla fibrerna samt använda flerskiktsteknik. 
Flerskiktsteknik innebär att kartongen består av flera lager. Lagrena 
kan kombineras i olika antal av lager och fibrer. Falskartong (FBB - 
Folding box board) består t.ex. av några lager mekanisk massa i mitten 
med kemisk massa ovanför och undertill. Högst upp (och ibland underst) 
har man en bestrykning, så att kartongen skall vara tryckvänlig. Även 
om det är homogen blekt kartong (SBB - Solid bleached board), vilken är 
uppbyggd endast med 3-5 lager av kemisk massa, så behandlas lagrena 
olika för att ge kartongen rätt egenskaper. 

Förutom att fibrerna påverkar styvheten och styrkan så gör även tjock-
leken och ytvikten på kartongen det. Man brukar säga att styvheten är 
proportionell mot tjockleken och att styrkan är proportionell mot ytvikten 
(Kartonghandboken s. 53-55).
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3. Utseendemässiga egenskaper

3.1 Ytjämnhet
Strukturen på kartongens yta har stor betydelse för de visuella egenska-
perna. Vid första anblick kan kartong tyckas vara slät och fin, men vid 
närmare observation i mikroskop, upptäckes att kartong har en ojämn 
struktur. Hur ojämn denna struktur är avgör hur glansigt trycket och 
lacken på kartongen återges. Strukturen som inte syns på kartongen 
otryckt, kan ibland synas efter den har tryckts. Kartongen betraktas då 
som defekt. Denna defekt är inte alltid negativ, utan kan ibland förhöja 
estetiken.

Ytjämnheten har ett samband med ytstrukturen, men är alltså ej 
samma sak. Ytjämnheten berättar ingenting om hur ytstrukturens möns-
ter ser ut. Ytjämnheten ger endast ett värde så man kan dra slutsatser 
om färgabsorption, tryckbarhet mm. Ytjämnheten skapas med olika 
bestrykningar och/eller kalendrering (glättning).

För bra tryck är det alltså bl. a. viktigt att ha en kartong med hög 
ytjämnhet. Bra är om tryckmetoden är känd innan man väljer kartong, 
eftersom den kan ge olika grader av defekter efter tryckning beroende 
på ytstrukturen. Genom kalendrering och borstning kan ytjämnheten 
bli högre men det finns risk för att kartongens styvhet och tjocklek för-
sämras. Borstning förändrar ej ytans struktur utan ger den endast mer 
glans.

Det som påverkar ytjämnheten är råvaran, bestrykningens samman-
sättning och bestrykningstekniken. Blekt kemisk massa ger den jäm-
naste ytan (speciellt av lövträdsmassa) och används därför som ytterskikt 
för flera kartongtyper ( Kartonghandboken s. 76).

Det är inte alltid viktigast att ytjämnheten är jättehög, oftast är det 
viktigare att strukturen är jämn över hela kartongytan. Offsettryck har 
oftast lägre krav på ytjämnhet än djuptryck. Ibland finns det till och med 
en gräns på hur hög jämnheten får vara på en kartong. I dessa fall är det 
för att se till att det finns en viss strävhet som ger friktion för att inte 
avsmetning under tryckningen ska ske.

Det finns inte direkt någon metod för att mäta ett värde på ytstruktu-
ren, utan man får istället subjektivt bedöma varje kartong. Metoder som 
kan underlätta den subjektiva bedömningen är t.ex. belysning från sidan 
med en lampa, fotografering genom mikroskop på sidobelyst kartong 
samt tredimensionell ytprofilmätning där ytstrukturen mäts med en dia-
mantnål eller koherent ljus (laser) via datoriserad teknik. Värt att tänka 
på är att strukturen är olika i längd- och tvärsriktning, vilket avgörs av 
produktionsriktningen.

3.2 Vithet
Vitheten på en kartong kan variera mycket och det är inte alltid bäst att 
ha en kritvit kartong, som man kanske kan tro. Vitheten ska nämligen 
stämma överens med ändamålet. För god läsbarhet är en gulare nyans 
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av vit lämplig (vanligare för papper i böcker), i andra fall föredras ofta 
den blåvita nyansen. Kartongen ser även olika ut i olika ljus (metameri). 
Dagsljus ger en vitare nyans medan vanlig innebelysning ger en gulare 
nyans.
Hur en färg beter sig beror på tre variabler: ljuskällan, det belysta före-
målet och en sensoren som uppfattar färgen (t. ex. ögat). Något som är 
viktigt att tänka på är att alla människor uppfattar färger lite olika. En 
färg som för en person har en grön nyans kan för en annan person ha en 
liten mörkare grön nyans. Olika material har olika förmåga att reflektera 
färg. Material absorberar ljus olika mycket, så det man ser av ett föremål 
är endast det som reflekteras, inte det som absorberas i materialet. På 
samma sätt har olika färger olika reflektionsförmåga.

När ljus träffar en glasyta kommer en del av ljuset att reflekteras, men 
en stor del av ljuset går genom glasytan, detta kallas transmission. Om 
ljus träffar en svart matt yta kommer inget av ljuset att reflekteras och 
heller inget att transmitteras, utan allt ljus kommer istället att absor-
beras. Spridning kallas det när ljuset samverkar med små partiklar i 
ett material med ett annat brytningsindex än det omgivande materialet. 
Ett exempel på detta är när ljus träffar partiklar i atmosfären (damm 
eller fukt), vilket ger oss den blåa nyansen. Om inget ljus absorberas blir 
spridningen mycket intensiv, och om ingen av ljusets våglängder absor-
beras i detta föremål, upplevs det som vitt. I övrigt fall får föremålet den 
färg vars våglängd absorberas.

3.2.1 Fluorescensmedel
Fluorescensmedel förkortas FWA och kan även kallas optiska vitmedel 
(OBA - Optical Brightening Agent). Dessa används i kartong och absor-
berar osynligt ultraviolett ljus för att sedan återge det som synligt blåak-
tigt ljus, vilket har effekten att det verkar vitare. För att kartongen ska 
kunna ha denna effekt måste den betraktas i UV-rikt ljus. Med vanliga 
glödlampor blir effekten av FWA alltså inte speciellt stor. UV-ljuset 
under ett kalenderår ute är inte heller konstant.

3.2.2 Nyanseringsfärg
Nyanseringsfärg är en färg som kan tillsättas i kartong för att den ska 
uppfattas som vitare. Viss tillsatt färg minskar t. ex. reflektionen i det 
gröna området.

3.2.3 Blekning
En vit kartong består av vit massa. För att massan ska bli vit måste 
den blekas. Blekningen minskar ljusabsorptionen och ökar reflektionen. 
Reflektionseffekten är störst i det blåa området.

3.3 Tryckbarhet och lackbarhet
För att en kartong skall vara riktigt användbar krävs det att den är 
tryckbar. Tryckbarhet utger kartongens förmåga att bli tryckt på. Det är 
viktigt eftersom ju högre tryckbarheten är, desto bättre kan text, bilder 
och illustrationer återges.
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Lacker används ofta på trycket för att ge visuella effekter, men även 
för att skydda trycket. Lacker liknar tryckfärger till stor del och lackbar-
heten har därför stora likheter med tryckbarheten.

Hög tryckbarhet och lackbarhet kan uppnås genom kombinering av pri-
märfiber (kemiska eller mekaniska), formnings- och tillverkningsmetod, 
bestrykningstyp och -metod samt ytfinish (Kartonghandboken s. 62). 

3.4 Absorption och torkning
Om man vill ha en kartong med bra tryckegenskaper är det viktigt att 
den har bra torknings- och absorptionsegenskaper. Om dessa egenskaper 
är bra blir bl.a. avsmetning och avskavning betydligt mindre, speciellt 
när maskinerna jobbar i höga hastigheter. Det som påverkar torkning- 
och absorptionsegenskaperna är fibrerna, kartongens behandling och 
bestrykningens sammansättning. Givetvis beror det också på vilka egen-
skaper färgen har. Det är mycket viktigt att absorptionen är likformig 
över hela kartogen, annars finns risk för flammigt tryck.

3.4.1 Olika torkningssätt

3.4.1.1 Avdunstning
För att kartongen ska torka krävs det att bindemedlet i färgen antingen 
försvinner eller torkar. När ett organiskt bindemedel används kan tork-
ningen ske genom avdunstning, dvs att det värms bort. Det är svårt att få 
bort precis allt av bindemedlet, det blir alltid en del kvar som absorberas 
av kartongen. Det är viktigt att mängden som blir kvar kontrolleras, spe-
ciellt om kartongen ska användas till livsmedel eller liknande.

3.4.1.2 Kemisk torkning
När oljebaserad färg används är absorptionsegenskaperna speciellt vik-
tiga. Det första stadiet i torkningen sker nämligen genom absorption. När 
färgen förs över till kartongen absorberas den del av färgen som är mest 
flytande (lägst viskositet). Detta kallas att färgen sätter sig. Sättningen 
gör att färgen ej smetar av sig till andra kartongark. Ju snabbare sätt-
ningen sker, ju bättre och snabbare blir tryckningen. Efter tryckfasen 
torkar kartongen i lagerlokaler. Det är här viktigt att se till att kartong-
ens pH-värde är rätt. Om pH-värdet understiger 5,0 bromsas nämligen 
torkningen.

3.5 Nötningstålighet
Produktionsledet är långt i skapandet av en förpackning. Det är där-
för viktigt att kartongen inte skadas under momenten i produktionen. 
Tryckfärgen får inte bli skadad så att trycket blir dåligt. Vanligen sker 
nötning på transportband, i klistrings- eller inpackningsmaskiner och vid 
slutarbetning i tryckerier. Nötning sker även när kartonger med tryck 
har kontakt med varandra.

Faktorerna som påverkar nötningståligheten är kartongen, tryck- eller 
lackeringsmetoden och sammansättningen av tryckfärgen och lacken 
(Kartonghandboken s. 87). Kartongegenskaper som påverkar nötningstå-
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ligheten är ytans jämnhet, absorptionsförmåga och torkningsegenskaper. 
Viktigt är att kartongen har jämna egenskaper från kartong till kartong, 
så att hela produktionen blir enhetlig. Falskartong och homogen blekt 
kartong är bra val för god nötningstålighet. För att nötningståligheten 
ska bli bra krävs också ett samarbete mellan kartongtillverkaren, tryck-
eriet och tryckfärgstillverkaren.

När nötningståligheten testas används en utrustning som pressar två 
kartonger mot varandra med bestämd kraft och rörelse. Efter att testet 
har utförts jämförs det med en standardiserad referens. Denna bedöm-
ning är subjektiv eftersom det inte finns några mått på nötning. Vanligen 
sker testet justerat så att metoden belastar ytterst hårt materialen, som 
sällan, eller i extremfall, existerar i verkligheten.
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4. Funktionella egenskaper

4.1 Kapselkompressionsstyrka
När en förpackning är färdig staplas de ofta på varandra på pallar eller 
liknande så att de kan transporteras ut till försäljning. Kartongen måste 
därför kunna stå emot tryck och vara stabil så att förpackningarna i bot-
ten av stapeln ej kollapsar. Dessutom förses ofta pallen med någon slags 
inplastning, vilket i sig ger en kompression av förpackningarna.

Det som påverkar kapselkompressionsstyrkan är förpackningens 
storlek, dimensioner, flikdesign och belastningsriktning, om innehållet i 
förpackningen hjälper till att hålla upp kartongen (hur mycket tomrum 
finns det i förpackningen), typ av transportförpackning, transportmetod, 
lagringsförhållande och kartongens materialegenskaper.

Något som har stor betydelse är typen av belastning och hur länge 
belastningen varar. Exempel på belastningar är punktbelastning, jämnt 
fördelad belastning, chockbelastning (slag/temperatur/fukt) samt sta-
tiska, dynamiska eller kombinerade belastningar. När man testar kap-
selkompressionsstyrkan måste man räkna med många faktorer och olika 
kombinationer av belastningar. I mest avancerade fall har man simulerat 
ett transportförfarande i en klimatkammare som även har belastnings-
utrustning. Man kan mäta transporter i extremfall och överföra detta till 
laboratoriet som ett minimikrav som förpackningar bör hålla.

4.2 Körbarhet
Körbarhet är en viktig egenskap att tänka på i kartongprocessen. 
Körbarhet kan definieras som kartongens förmåga att konverteras genom 
t.ex-... tryckning, stansning, bigning, och inpackning med ett minimum 
av stopp och störningar samt med hög effektivitet (Kartonghandboken s. 
145).

På grund av att så många moment påverkar körbarheten är den myck-
et svår att optimera och det krävs ett mycket bra och vältestat system för 
att den ska vara god. Körbarheten påverkar designern, kartongtillverka-
ren och tryckaren, och det är därför viktigt att alla dessa parter har det 
i åtanken. För en tryckare innebär god körbarhet att kartongen uppför 
sig pålitligt i pressen och att den på så vis kan tryckas längre tider utan 
avbrott med bra kvalitet och minimal makulatur.

De mest påverkande egenskaperna för god körbarhet är planhet och vik-
barhet. Planhet blir viktigare och viktigare ju snabbare maskinen arbe-
tar, och är kartongen inte plan kommer det att uppstå ett maskinstopp. 
Vikbarheten och bigbarheten har stor påverkan på inpackningsmomentet 
då kartongen görs om till förpackning. Andra egenskaper som påverkar 
körbarheten är styvheten, dimensionstabiliteten, riv- och dragstyrkan, 
fukthalten, absorptionen och torkningen, limningsbarheten samt delami-
neringsstyrkan (styrkan mellan lagrena i kartongen).

Något som förmodligen är det viktigaste, men inte är någon egen-
skap man kan justera med enkelhet, är jämnheten i kartongkvalitet. 
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Inpackningsmaskiner och tryckpressar kan ställas in för olika typer av 
kartonger med olika egenskaper, men om kartongen ej har jämn kvalitet 
mellan eller inom leveranser, innebär det katastrof för körbarheten.
Körbarhet är ingen mätbar egenskap, utan får bedömas genom att 
utvärdera tryckpressens effektivitet och jämföra den med det förväntade 
resultatet. Svårigheten ligger i att kunna justera en befintlig apparatur 
korrekt till vald kartong i praktiken.

4.3 Styrka och seghet
Vid tillverkning av kartong är styrka och seghet viktiga parametrar i 
avseende på säljförmåga, skydd och produktion. Effekter så som prägling, 
kreativa former och komplicerade konstruktioner ökar säljförmågan. Att 
skyddet från förpackningen är bra är mycket viktigt, speciellt när inne-
hållet är ömtåligt. För produktionen är styrkan och segheten viktig för 
stansning, bigning, och effektiv inpackning mm.

 Det är viktigt att tänka på de belastningar som en kartong utsätts för 
under tryckning, konvertering, inpackning, distribution och användning. 
Temperatur och fukthalter har stor betydelse.

Styrka och seghet är svåra begrepp att bedöma då de påverkas av 
många andra egenskaper så som elasticitet, töjning, styvhet, dragstyrka 
och kapselkompressionsstyrka. Inte alla av dessa egenskaper är lätta 
att mäta, vilket är anledningen till att styrkan och segheten är svårbe-
dömda. 

4.4 Styvhet
När man väljer vilken kartong som ska användas till en förpackning är 
styvhet en av de viktigaste parametrarna. Styvhet är förmodligen den 
viktigaste ”styrke”-egenskapen hos förpackningar (Kartonghandboken s. 
108). Styvhet definieras som den kraft som krävs för att böja ett kartong-
prov en viss vinkel.

Styvheten ger framförallt innehållet i förpackning skydd och har sam-
band med andra kartongegenskaper som kompressionstyrka, seghet, 
bigbarhet och vikbarhet.

Falskartong och homogen blekt kartong har bra styvhetsegenskaper 
i förhållande till ytvikten medan kartong baserad på returfiber ger en 
dålig styvhet. Detta beror på att densiteten i returfiberbaserad kartong 
är hög och vanligtvis är bindningsstyrkan mellan fibrerna lägre.

Egenskaper som påverkar styvheten är ytvikt, tjocklek, densitet och 
kartongens uppbyggnad (flerskikt/enskikt). När man testar styvhet 
använder man sig av olika metoder bl.a. böjstyvhet, böjmotstånd och 
böjmoment.

4.5 Bigbarhet och vikbarhet
En big är en fördjupning i kartongen efter vilken kartongen viks. Bigen 
ska vara lagom djup, bred och skarp så att den underlättar vikningen. 
När bigning sker eftersträvas att bigen ska bli så lik ett gångjärn som 
möjligt. I grund och botten är det fråga om att kunna skapa en definierad 
delaminering av kartongen i bigfogen.
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Big- och vikbarhet är viktigt för att uppnå avsedd kapsellform, skapa 
kreativa former, effektivisera inpackning och körbarhet samt att uppnå 
en eftertraktad kapselkompressionsstyrka.

Oftast består kartong av flera skikt av fibrer. Egenskaperna hos 
de olika skikten är avgörande för hur big- och vikbarheten blir för 
kartongen. Flerskiktstekniken förbättrar både big- och vikbarheten 
(Kartonghandboken s. 125).

4.5.1 Bigning
När kapselformen kräver djupa, smala bigar och kraven på precision 
och maskinhastigheter är höga är homogen blekt kartong fördelaktig. 
Styvhets- och styrkeegenskaper har betydelse för vikningsbarheten. 
Eftersom falskartong (FBB) har bra styrkeegenskaper och homogen blekt 
kartong (SBB) bra styvhetsegenskaper får man avgöra för varje fall vil-
ken kartong som är mest lämplig för det speciella fallet.

Rent praktiskt innebär bigning att en stållinjal pressas hårt mot 
kartongen så att det bildas en nedsänkning i kartongen. När detta sker 
uppstår stora kompressions- och töjningskrafter i kartongen. På insidan 
av kartongen (där linjalen har kontakt med kartongen) sker kompression 
av kartongen och på utsidan sker töjning. I områdena med kompression 
delamineras lagrena (dvs separeras) inuti kartongen till flera tunna lager 
medan de yttre skikten är intakta. När kartongen sedan viks fungerar 
bigen som ett gångjärn. En bigning är en permanent operation på en 
kartong och kan ej repareras eftersom lagrena inuti kartongen har blivit 
mekaniskt förstörda. Det gäller att kartongens ytterskikt och pigment-
bestrykning är tillräckligt starka för att klara av de stora krafterna som 
sker när kartongen bigs, och denna styrka måste vara större ju smalare 
och djupare bigen är. Vikfaktorn är ett objektivt mått på bigbarheten. 
Den beräknas genom att mäta böjmomentet hos en kartong före och efter 
bigning. Ju högre vikfaktorn är desto bättre är bigen. 

För god bigbarhet gäller att vikfatorn är hög vid små bigdjup, att en 
djupare big endast ger små förändringar av vikfaktorn och att karton-
gytans benägenhet att spricka vid bigning, vikning eller böjning är låg,  
dvs den skall tillåta ett brett område av djup/bredder. Om bigen blir för 
djup uppstår oftast sprickor i ytterskiten (Kartonghandboken s. 128). 

Olika kartongtyper kräver olika uppehållstider för att utveckla en god 
big, detta betyder att vissa kartongtyper kan köras snabbare än andra. 
Symmetrin av förpackningen är mycket viktig, speciellt när man produ-
cerar små förpackningar. Om bigen är osymmetrisk kan förpackningen 
bli sned eller få felaktigt utseende.

Många kartongegenskaper påverkar hur bigningsresultatet blir. 
Elasticitet, dragstyrka och töjning är tre betydelsefulla egenskaper. 
Efter att en bigning har ägt rum och kartongen sedan skall vikas är  
dragstyrkan och töjningen avgörande för om kartongen kommer spricka i 
ytterskikten. Kompressionsstyrkan är viktig även den, eftersom den ger 
upphov till delaminering av kartongens inre lager. Det är därför viktigt 
att delamineringsstyrkan är inom rätt område så att den inte är för låg, 
så att lagrena separeras för lätt och inte för hög så att lagrena ej sepa-
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rerar förrän det är för sent. Optimalt är om kartongens inre lager lyckas 
delaminera i många små tunna skikt. Viktigt är även kartongens planhet 
och dimensionsstabilitet vilket är avgörande när den bigs, då det är vik-
tigt att den ligger rakt och stabilt så att det blir små felmarginaler.

4.5.2 Mätning
Man kan använda sig av tre olika system när man mäter bigbarheten: 
Lorentzen & Wettre (L & W) bigbarhetsprovare, Marbach böjprovnings-
utrustning och Pira big- och vikbarhetsprovare. Principen vid mätning är 
den att kartongen böjs bigad och obigad i olika vinklar och olika hastig-
heter varefter olika egenskaper mäts ut, t ex böjstyvheten, böjningskoef-
ficienten och böjmomentet.

4.5.3 Vikning
Vikbarhet kan definieras som ett bigat ämnes förmåga att vikas till en 
förpackning med önskade former och dimensioner. Vid god vikbarhet 
skall en minimal återfjädringskraft råda, d.v.s en vikt big skall inte röra 
på sig senare (Kartonghandboken s. 131).

I en process där förpackningar skapas stansas förpackningen ut och 
bigs. Nästa steg i processen är att limma och resa förpackningen så att 
den antar sin slutliga form. Här spelar vikbarheten en stor roll, då den 
kan orsaka produktionsstopp om den inte är bra nog. Tecken på dålig 
vikbarhet är utbuktande sidor och återfjädrande flikar.

Det som påverkar vikbarheten är bigbarheten. Om kartongen har en 
bra bigbarhet ger det ett lågt böjmotstånd kombinerat med hög styvhet. 
Lågt böjmotstånd innebär liten återfjädring och därmed god vikbarhet.

När vikbarheten bedöms mäts förhållandet mellan böjstyvheten och 
bigens böjmoment. Detta ger krökningsradien. Ju större krökningsradien 
är desto mindre buktar sidorna (Kartonghandboken s. 132).

Alla styrkeegenskaper som är viktiga vid bigning är också viktiga vid 
vikning. Utöver dem är styvhetsegenskaperna betydelsefulla. Samma 
utrustning som används vid mätning av bigning används vid vikning.

4.6 Planhet och dimensionsstabilitet
För att en kartong ska kunna produceras snabbt och effektivt utan pro-
blem och avbrott krävs som tidigare nämnts god körbarhet. Två viktiga 
egenskaper som påverkar körbarheten är planhet och dimensionsstabili-
tet. Planheten betyder även mycket för utseendet på färdiga produkter. 
Kartongens fukthalt ändras mycket beroende på vart i processen kar-
tongen befinner sig och fukthalten är avgörande för kartongens former 
och dimensioner. Kartongtyp, råvara och tillverkningsprocesser är även 
viktiga faktorer. Varierande fuktförhållanden kan åstadkomma under 
konstant last ett fenomen som kallas krypning (creep) var man för tillfäl-
let arbetar i kartongforskningen idag.

Asymmetri i kartongark beror oftast på den hygroskopiska (fuktkäns-
liga) egenskap som fibrer har. En fiber sväller mer i tjocklek än i längd, 
dvs att ett kartongarks dimensioner förändras på bredden (tvärs fiber-
riktningen) när det utsätts för fukt eller torka. Effekten av fibrernas 
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förändring blir att arket buktar åt ett eller annat håll. För att motverka 
att böjning av arket uppstår vid fuktförändringar ser man till att under- 
och översidan kompletterar varandra och alltså tar ut varandras krafter. 
Ett sådant ark kommer endast att förändras i dimensionerna och alltså 
ej böjas.

När kartong tillverkas försäkras det att det alltid är en bestämd fukt-
halt. Denna fukthalt är avsedd till att kartongen varken ska avge eller ta 
upp fukt när den är klar. När tryckning, laminering eller annan behand-
ling av kartongen sker måste man se till att ha rätt luftfuktighet i lokalen 
så att kartongen håller sig plan.

När kartongens form bedöms observeras krökning och skevhet. Viktigt 
är att titta på enskilda ark och inte på en hel pall med ark eftersom pal-
len har inverkan på arken. Med hjälp av krökningsradien mäts det hur 
mycket ett ark kröks. Ju större radien är desto mindre är krökningen. 
En annan typ av krökning är den som kan uppstå när kartongen rullas 
upp efter produktion. Hårt rullad kartong som lagras under längre tid är 
speciellt utsatt för denna typen av krökning.

De faktorer som i första hand påverkar krökning och hur dimensioner-
na förändras är fibertyp och skiktuppbyggnad, fibrernas malningsgrad 
och limning, fiberorienteringen, bestrykningstyp och dess sammansätt-
ning samt jämnhet i fuktprofiler (Kartonghandboken s. 142).

När man mäter krökning är det lättaste sättet att ta ett kartongprov 
och utsätta det för en bestämd luftfuktighet och temperatur och därefter 
jämföra hörnen i längd och tvärriktning med kurvor som har olika krök-
ningsradier. För att mäta hur stabiliteten i arket är utsätts det för olika 
luftfuktigheter, efter vilken formen mäts för att se hur det förändrats. 
Precis som för mätning av bigning har L & W utrustning för ändamålet 
att mäta krökning, skevhet och dimensionsstabilitet.

4.6.1 Fukthalt
Under hela tillverkningsförloppet mäts och styrs fukthalten i kartong-
maskinen. Detta görs med datoriserad, exakt utrustning för maximalt 
resultat. Regelbundna kontroller görs så att kalibreringarna stämmer.

Fukthalten anges som procent fukt av den totala materialvikten. Alla 
tester måste göras i bestämd omgivande luftfuktighet och temperatur, i 
vilken proven har konditionerats (stabiliserats).

Fukthalten påverkar så många kartongegenskaper och det är därför 
viktigt att kartongen tillverkas i den fukthalt som är rekommenderad. 
Vid torkningsprocessen avgörs kartongens fukthalt och det är då viktigt 
att fukthalten är jämn över hela ytan. Detta uppnås genom att utrust-
ningen har inbyggd mätning och styrning. (Kartonghandboken s. 135)

4.7 Rena kanter och ytor
För att få ett högkvalitativt rent tryck utan problem med rengöring och 
skador på utrustningen är det viktigt att ytorna och kanterna på kar-
tongen är rena. Om små partiklar förekommer kan trycket försämras 
avsevärt då de kan smutsa ner gummiduken i offset. 

Man brukar dela in partiklarna från kanter och ytor enligt följande: 
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Kantpartiklar: lösa fibrer, fiberklumpar (från kemisk massa), spet (från 
mekanisk massa) och damm. Ytpartiklar: partiklar från bestrykningen, 
diverse partiklar från processen (torkade färgflag från värgverk m.m.) 
samt andra föroreningar. (Kartonghandboken s. 148) 

För effektiviteten i tryckpressen är mängden av smuts och partiklar 
kritisk. Följden av smuts och partiklar blir att de byggs upp på gummidu-
ken och tryckplåtar och minskar bildskärpan, ger färgfläckar på otryckta 
ytor samt fiskögon, eller s.k. hickies (färglösa områden i tryckta ytor) i 
heltäckande färgytor. När mängden partiklar kommit till den grad att 
det inte längre ger acceptabelt tryck finns inget annat val än att stänga 
ner tryckpressen och rengöra alla dukar och plåtar. Detta kostar både i 
tid och material då man måste göra om färgbalansen för att trycket ska 
bli detsamma som förut. Det finns självklart ett krav på kartongtillver-
karna att tillverka en så dammfri kartong som det bara går. Men andra 
tekniker har utvecklats för att precis före tryckning se till att mängden 
av partiklar, damm och smuts är så liten som möjligt. T ex kan damm-
sugning av kartongen ske innan den går in i pressen och jonisering av 
kartongen genomföras för att få bort statisk elektricitet. Bra dammfri 
kartong kombinerat med sådana system förlänger tiden mellan tillfällena 
då tryckpressen måste rengöras.

Vakuum, dammsugning samt joniseringssystem används även i många 
steg av kartongtillverkningen. Viktigt är även utformningen och skärpan 
av kniven som skär till arken (eller utstansning till färdig förpackning). 
Något som även minskar risk för lösa fibrer är mängden kemisk massa 
som används.

För att bedöma att en kartong är ren får det i princip inte förekomma 
några lösa partiklar alls. Det finns dock inga givna metoder för att bedöma 
renheten på ytor och kanter. Visuell bedömning är avgörande samtidigt 
som tryckaren själv märker hur pass bra en kartong fungerar i tryckpres-
sen. För att se hur mycket kantpartiklar som förekommer på en pall med 
ark kan kanterna dammsugas varefter det ihopsamlade materialet jäm-
förs med ett referensvärde. För att bedöma hur mycket ytpartiklar som 
förekommer kan en roller av polyueratan användas och föras över ett ark 
för att sedan räkna antalet partiklar på en bestämd yta. Dessa metoder 
bör upprepas ett flertal gånger för att få ett hållbart resultat.

4.8 Limningsbarhet och förseglingsbarhet
För att förena ark till bestämda former, resa utstansade kartongbitar till 
färdiga förpackningar och för att försluta förpackningar, används lim-
ning. För att få ett pålitligt och förutsägbart resultat är det därför viktigt 
att limningsbarheten är god. Försegling innebär att man smälter plast 
vanligvis över en kartongfog för att förhindra att syre eller partiklar ska 
komma in i förpackningen, eller för den delen förhindra att innehållet 
åker ut ur förpackningen.

Stor betydelse har limningsbarheten för bokproduktion. Omslag 
till pocketböcker måste vara bra limmade så att sidor ej lossnar. 
Limningsbarheten är även viktig för körbarheten, då limfogarna måste 
klara av belastningen från innehållet under hela produktionslinjen, men 
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även under produktens livstid. 
När kartong väljs finns det några saker att tänka på som kan under-

lätta limningen. Vid höghastighetsproduktioner är det passande att 
använda en plastbelagd eller laminerad kartong, då plastbeläggningen 
kan fungera som lim. Då behöver inget extra lim tillföras. I övrigt är 
stark kartong med goda ytegenskaper viktigt att tänka på. Ytstyrka 
och absorption är viktiga egenskaper för att uppnå god limningsbarhet. 
Falskartong (FBB) och homogen blekt kartong (SBB) har båda utmärkta 
limningsegenskaper.

När limningsbarheten bedöms observeras vad som händer när en lim-
fog rivs upp. Kartongen måste vara stark samtidigt som fibrerna måste 
brista vid rätt belastning. Om fibrerna för lätt går av är limningsbarhe-
ten inte god. 

Egenskaper som påverkar limnings- och förseglingsbarheten är ytstyr-
ka, dragstyrka, kompressionsstyrka, planhet och dimensionsstabilitet, 
bigningseffektivitet, ytspänning och vätbarhetsegenskaper, absorption 
och limsättning samt delaminering (Kartonghandboken s. 156).

Limningsbarheten ter sig olika för olika processer. 

4.8.1 Vattenbaserade system
I vattenbaserade system måste ett lim med rätt absorptionsegenskaper  
väljas, så att limfogen blir så pass stark så att den kan hanteras direkt 
efter att den lämnat maskinen, därför är sättningstiden viktig att tänka 
på. Förhållande mellan ytstyrka och inre fiberstyrka ska vara högt 
eftersom limfogen ska ge fiberupprivning vid rätt belastning. Risken är 
annars att limfogen går upp alldeles för lätt. Även avvägning av lim-
ningsbarheten mot tryckegenskaper så som färgabsorption och färgavs-
metning bör göras.

4.8.2 Smältningslim
När limningsbarheten bedöms vid användning av smältlim observeras 
främst fiberupprivningen vid limfogen. Även när det gäller smältlim är 
det viktigt att förhållandet mellan ytstyrka och inre styrka är högt. En 
dålig fog separerar mellan fogen och pigmentbestrykningen, en bra fog 
separerar i lagrena i kartongen, dvs ger fiberupprivning. Avvägning av  
förhållandet på pigmentbestrykningens styrka och smältlimningsbarhet 
mot färgabsorption och färgavsmetning måste göras.

4.8.3 Försegling
Försegling innebär som tidigare nämnts att en plastbeläggning smälts 
över en fog för att sedan återgå till fast form igen. Förmågan som denna 
plastbeläggning har att fungera utan tillsatser av extra lim visar dess 
förseglingsbarhet. Även vid försegling innebär en god fog att fiberuppriv-
ning sker.

4.8.4 Mätning
Det finns en mängd olika tekniker för att testa limningsbarheten, men 
ingen standardiserad testmetod som alla följer. Vanligen testas limnings-
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barhet dels i själva limningsprocessen och dels vid produktkontroller där 
praktiska tester hur limningen fungerar på den färdiga förpackningen 
utförs. Principen för tester är att antingen en fog skapas eller att en fär-
dig förpackning används där fogen rivs upp för att därefter analyseras 
var den brast och vilka krafter som gick åt.

4.9 Lukt och smak
När förpackningar görs i syftet att innehålla konsumerbara produkter, 
d.v.s. livsmedel (mat och dryck), är det extra viktigt att inte bara att 
skydda innehållet från stötar eller element utifrån utan även från ämnen 
i kartongen som kan ge bismaker eller föroreningar.

Det finns många anledningar till att kartong kan ge upphov till lukt. 
Vedhartser i mekanisk massa och rester av kemikalier i kemisk massa 
är två anledningar. Bestrykning som innehåller syntetiska bindemedel är 
en annan anledning. Försök att minimera de biologiska aktiviteterna som 
pågår i kartongen genomförs eftersom dessa kan ge upphov till lukt. Den 
största risken för bismak i produkten är emellertid rester från tryckfärg 
och lack. Klassiska oljebaserade offsetfärger som torkar utvecklar stora 
mängder flyktiga ämnen. För att motverka denna effekt är det viktigt att 
kartongen får torka ordentligt efter tryck samt att den lagras i luftiga 
utrymmen. Nya tryckfärger utvecklas hela tiden och det finns färger som 
är mer eller mindre luktfria (Kartonghandboken s. 159).

När UV-härdande offsetfärger används finns risken att luktproblem 
uppstår om färgerna inte får härda tillräckligt länge. Den säkraste tryck-
metoden för att undvika luktproblem är djuptryck, förutsatt att noggrant 
val av lösningsmedel sker och att färgen får torka ordentligt. 

För att härleda varifrån illaluktande ämnen i kartongen kommer ifrån 
använder man gaskromatografi. Efter testet får man en kurva med top-
par, där varje topp motsvarar ett ämne och dess koncentration.

De huvudsakliga delarna i kartongen som kan ge illaluktande ämnen 
är fibrerna, kartongens bestrykning, plastbeläggningen samt trycket och 
lacken. Choklad och cigaretter (fetter och ofullständig förbränning) är 
produkter som kräver mest idag av förpacknigen.

4.9.1 Fiberegenskaper
Kemiska fibrer som är blekta har spår av föroreningar i form av fettsyror, 
hartser  mm. När kartongen lagras kommer fettsyrorna i kontakt med 
syre och oxiderar, vilket ger upphov till en träaktig lukt. I mekaniska 
fibrer förekommer även en del andra fettsyror vilka kan ge upphov till 
luktproblem om processen inte kontrolleras tillräckligt bra. Mekaniska 
och kemiska fibrer av typen primärfiber betyder att de ej använts i 
någon kartongproduktion tidigare. Sekundärfibrer (returfibrer) är fibrer 
som återvunnits från gammal kartong. Dessa fibrer vet man inte alltid 
varifrån de härstammar och vilka behandlingar de genomgått. Därför 
är risken för innehåll av föroreningar större, och därmed är risken för 
lukt- och smakproblem större vid användande av sekundärfibrer. Därför 
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bör aldrig sekundärfibrer användas när förpackningar till konsumerbara 
produkter, t ex mat, godis eller cigaretter tillverkas.

För grafiska förpackningar där tryckets kvalitet är i fokus används ofta 
pigmentbestrykning på ytan för att öka kvaliteten. I bindemedlet finns 
latex vilket kan innehålla olika föroreningar. Dessa kan ge luktproblem 
och bör därför kontrolleras. Sammanfattningsvis bör nämnas att det 
viktiga för smak- och luktfri kartong är användande av primärfiber, sam-
mansättningen av bestrykning, plastbeläggningen samt tryckmetoden 
(Kartonghandboken s. 160).

4.9.2 Mätning
Vid avgörandet om en kartong ger bismak eller frånger sig lukt användes 
ofta utsedda testpaneler som får smaka på produkter som varit förpack-
ade i kartongen som skall testas, t. ex. genom ett test kallat Robinson. 
Testpersonerna får beskriva lukt och smak och vilka intryck de får av 
produkten. Detta görs ofta framför maskinella tester eftersom männis-
kan är ett mycket känsligt ”instrument” för mätning av lukt och smak.

När en lukt eller bismak upptäcks används, som tidigare nämndes, 
gaskromatografi men även masspektrometri för att identifiera vilket 
ämne som lukten/bismaken härstammar ifrån. Genom skillnader i kok-
punkter separeras flyktiga ämnen. Koncentrationen mäts med ett sepa-
rat instrument. För att avgöra om ämnet luktar eller är luktlöst leds en 
del av ämnet till en person som får lukta och föra anteckningar.
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5. Genomförande

5.1 Analys av förpackningar på marknaden.
Förpackningarna på marknaden idag visar sig vara mycket lika varan-
dra i konstruktion och dekor. Det finns i huvudsak två olika tillverkare 
av datormöss, Microsoft och Logitec. Utöver dessa finns småmärken och 
så kallade ”no name”-produkter. Apple tillverkar även möss, men dessa 
säljs endast i Apples egna butiker och i vissa auktoriserade butiker, samt 
på nätet. Denna analys kommer inrikta sig på Microsofts och Logitecs 
produkter och kommer hädanefter hänvisas som A (Microsoft) respektive 
B (Logitec).

Principen i konstruktionen är densamma i både A och B’s fall. En fyr-
kantig och oftast stor, i jämförelse med storleken på musen, förpackning 
med utskärning antingen i mitten eller i något av hörnen. I utskärningen 
är musen placerad. Den är inplastad i transparent hårdplast som är for-
mad efter musens konstruktion. A har vissa undantag då det för tillfället 
bland annat förekommer en specialdesignad mus (designad av Stark), 
vilken har en förpackning som är silvrig och blå, betydligt mycket mindre 
och mer väl designmässigt utförd. I övrigt använder A sig utav röd-vita 
förpackningar, ofta avdelat vitt nere och rött uppe. Vissa av förpackning-
arna är helröda. I övrigt är designen enkel. B använder sig av en tur-
kosgrön färg kombinerat med vit. Förpackningarna är ofta avdelade på 
samma sätt som A’s men med en mer diffus övergång, med streck, linjer 
och mönster i olika färger. Både A och B har en tendens att fylla ut ytan 
på förpackningen med information och ”skryttext”. Utöver dessa modeller 
finns ett få antal av budgetvarianter och plastförpackningar.

 Bland färger på själva musen är grå den dominerande färgen, men 
även vit, svart och blå är vanligt förekommande, eller någon kombination 
av dessa färger.

5.2 Möte med Frövi
Innan arbetet med kartongkonstruktionen satte igång besöktes 
AssiDomän Frövis kartongbruk utanför Örebro. Där ägde ett föredrag 
om företaget rum, vilket efterföljdes med en rundtur på anläggningen. 
Kartongmaskinen och Tech Center med Pack Lab var några rundturens 
höjdpunkter. Kontaktpersonen Annica Alexanderson försedde besökande 
med kartong som skulle användas under utvecklandet av förpackning-
arna. Eftersom den praktiska delen av detta arbete även är en del av 
AssiDomän Frövis tävling PIDA (Packaging Impact Design Award) infor-
merade Annica tillsammans med kollegor om kriterierna och allmänna 
tidpunkter för deltagarna.

5.3 Tanke
Ett antal idéer skissades upp för att sedan testas i praktiken genom att 
göra modeller av kartong. Olika ytvikter av kartong testades för att hitta 
en som kändes bra till ändamålet. På tjejförpackningen var det tänkt att 
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sladden skulle sticka ut genom ena änden och att förpackningen skulle 
hänga i sladden istället för att vara placerad på en hylla (i butiken). Denna 
idé slopades dock efterhand som projektet fortgick eftersom det av rent 
praktiska skäl ej var genomförbart med slitage och förpackningsproblem 
i åtanken. Killförpackningen, vars idé uppkom efter tjejförpackningen, 
blev en mer spetsig variant, även den tvådelad med ett kartonghölje som 
håller ihop de två delarna. 

Produktnamnen valdes tidigt i processen. Hanmus 1.0 och Honmus 1.0 
anspelar på att den ena är manlig och den andra är kvinnlig. Namnen 
ska i högsta grad betraktas som komiska och borde tänkas efter mer nog-
grant om de skulle släppas ut på marknaden. Inga sexuella anspelningar 
skall läggas i namnen.

5.4 Konstruktion och funktion
Tjejförpackningen består av två delar, en övre och en undre. Den undre 
delen är avfasad vilket ger den en lutning. I denna del placeras den övre 
delen. Den övre delen är helt rektangulär men har en öppning i vilken 
musen placeras så att den sitter stadigt. Konstruktionen påminner om 
en kartong för parfym, vilket ger den en feminin känsla (se bilaga C (3/4) 
s. 8).

Killförpackningen, vilken är uppbyggd av tre kartongdelar, ser ut som 
ett ”X” när den är ihopmonterad. De två delarna som musen sitter i är for-
made som trekanter. Dimensionerna på dessa skiljer sig för att skapa lite 
obalans i konstruktionen. Om de hade varit identiska hade konstruktio-
nen inte varit lika intressant. De två delarna sätts samman med musen 
mellan dem. För att de två delarna inte ska falla isär finns den tredje 
kartongdelen för att hålla ihop dem (se bilaga B (3/4) s. 4).

Kartongen som erhölls från AssiDomän Frövi var av ytvikterna 250, 
270, 310, 330 och 390 gram per kvadratmeter. Kartongen som slutligen 
användes var Frövi Bright 330 gram per kvadratmeter eftersom den var 
gav den tyngd och känsla som var eftertraktad samtidigt som den fortfa-
rande var rimligtvis lätt att arbeta med.

5.5 Dekor
Som kriterierna löd var det alltså meningen att skapa en förpackning 
som attraherade den tänkta målgruppen. I dekoren var det därför mycket 
viktigt att dessa budskap kom fram ordentligt. Genom att jobba med 
olika tekniker kan budskapet i konstruktionen framhävas. Man kan 
skapa en kontrast eller använda något som är väldigt typiskt eller helt 
enkelt överdriva en egenskap.

För tjejförpackningen var det viktigt att skapa en överdriven femini-
nitet genom att använda ljusa/vita färger samt olika nyanser av rosa. 
Teckensnittet Coronet var lämpligt då det kommunicerade både femini-
nitet och elegans. Mönstret är militärinspirerat för att ge en kontrast, 
samtidigt som det kan betraktas vara modernt och stiligt (se bilaga C 
(2/4) s. 7).

För killförpackningen var det viktigt att framhäva det maskulina. 
Samma militärmönster används men i gråskala istället för rosa. En 
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tanke var att ha blåa nyanser av mönstret, men detta skulle bli ”för 
mycket” och istället beslutades att bara ha namnet i blått. Teckensnittet 
som används är Helvetica Rounded Black vilket kan anses vara tekniskt 
och anspela på manlighet. Förpackningens spetsiga former ska hjälpa till 
att framhäva det maskulina (se bilaga B (2/4) s. 3).

Båda förpackningarna har kravspecifikationstext samt Apples licen-
sieringstext placerad på en av sidorna. Denna text är skriven i Helvetica 
Neue Ultra Light. Även en bild av produkten finns placerad på båda för-
packningarna för att visa hur den ser ut.

5.6 Praktiskt genomförande
När skissarbetet var klart och tester hade utförts för att justera måtten 
och bestämma ytvikten gjordes ritningar i Adobe Illustrator CS (se bilaga 
B (1/4) s. 2 och bilaga C (1/4) s. 6). Dessa ritningar skrevs sedan ut och 
klistrades provisoriskt på kartongen. Kartongen skars ut enligt ritningen 
med skalpell och bigningar gjordes med bigben, därefter avlägsnades 
ritningen igen.

Dekoren som även den är gjord i Adobe Illustrator skrevs ut och klist-
rades på den utskurna, ovikta kartogen. Papperet med dekoren skars 
sedan ut med marginaler där det behövedes för att vikas runt kartongens 
baksida. När detta var gjort på alla delar viktes och klistrades de ihop, 
monterades och testades med produkten som innehåll.

5.7 Tänkt produktplacering
Under arbetets gång uppstod funderingar om hur de färdiga kartongerna 
kunde komma att placeras i butik. Som tidigare nämndes var tjejförpack-
ningen först tänkt att hängas i någon slags ställ. Eftersom denna idé inte 
var praktiskt genomförbar blev istället en traditionell hyllplacering tänk-
bar. Eftersom konstruktionen är gjord på sådant vis att förpackningen 
lutar, kommer den att väcka större uppmärksamhet än en traditionell 
rektangulär förpackning. Även färgvalet bidrar till att förpackningen 
drar till sig uppmärksamhet.

Killförpackningens extrema och ovanliga former gör att den utan 
några skrikiga färger utan några problem drar till sig uppmärksamhet. 
Förpackningen är tänkt att ställas lodrätt på hylla eller bord så att texten 
på förpackningen är vågrätt.

5.8 Staplingsbarhet
Stablingsbarheten är viktig att tänka på när man utformar en förpack-
ning som ska säljas på marknaden. Om plats sparas när man transporte-
rar produkter innebär det att transport av flera förpackningar till samma 
pris kan ske.

Huvudsaken med de två förpackningarna som gjordes till detta arbete 
var inte att skapa en förpackning med bra staplingsbarhet, utan istället 
skapa en förpackning med stor slagkraft som väckte mycket uppmärk-
samhet. Ändå togs vissa aspekter med i bilden vid skapandet av för-
packningar vilket förbättrade staplingsbarheten. Tjejförpackningen kan 
genom att de placeras på ett bestämt vis, packas som om de vore kvadra-
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6. Slutsats
Det huvudsakliga målet med detta arbete var att skapa två förpack-
ningar som attraherades av de två utvalda målgrupperna. Inga kvali-
ficerade undersökningar har utförts för att se hur väl målen uppfyllts 
men spontana reaktioner från personer som sett förpackningarna visar 
att målen uppfyllts väl. Det vore dock intressant att få feedback på hur 
förpackningarna skulle klara sig på marknaden med staplingsbarhet, 
stabilitet och säljstyrka eller om det överhuvudtaget skulle vara prak-
tiskt genomförbart att producera de två konstruktionerna i förpacknings-
maskiner. Detta kunde vara ett möjligt examensarbete för någon student 
i framtiden.

Ett skäl till att majoriteten av alla förpackningar på marknaden är 
rektangulära är dess förmåga att förpackas effektivt. Ingen av de två 
framställda förpackningarna i detta arbete är fyrkantiga vilket kan ha en 
positiv påverkan på försäljningen men en negativ påverkan vad det gäller 
staplingsbarheten. Frågan är om man sparar mer på att göra en effektiv 
staplingsbar förpackning eller en säljstark opraktisk förpackning.

En av de viktigaste uppgifterna som en förpackning har är att skydda 
innehållet. Detta är förmodligen en svag punkt hos de två förpackning-
arna eftersom det ej förekommer något skyddsmaterial förutom själva 
förpackningen runt om produkten. En anledning till detta var att det 
inte fanns några resurser för att tillverka anpassat skyddsmaterial. Om 
någon av förpackningarna uppfyller denna uppgift bättre än den andra 
så är det förmodligen tjejförpackningen eftersom musen är placerad mitt 
i förpackningen och omgiven av luft och endast få delar av produkten har 
direkt kontakt med ytterlagrena av förpackningen.
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7. Diskussion
När jag antog mig arbetet med dessa förpackningar och ansökte till 
tävlingen trodde jag aldrig att det skulle vara så svårt att framställa 
förpackningar. Det visade sig betydligt svårare än vad jag hade tänkt 
mig. Att ge grafisk formgivning åt tvådimensionella föremål är en sak, 
tredimensionella en helt annan. Trots det har projektet i stort gått bra 
och jag har alltid haft något att göra trots att jag kanske kört fast med 
något moment.

Eftersom det var en tävling från Frövis sida har de ej bidragit med 
några förslag eller önskemål, vilket har varit i sig ganska skönt eftersom 
man inte alls behövt känna sig hämmad. Däremot kan det ibland vara 
skönt att ha några riktlinjer att gå efter.

Så som tävlingskriterierna löd skulle en produkt förpackas på två olika 
sätt. Detta lät vid första anblicken normalt och problemfritt, men visade 
sig vara det svåraste av allt, speciellt med målgrupperna som jag valde. 
Hur förpackar man en produkt till killar och påvisar att den är manlig,  
när den även ska säljas till tjejer för att den är feminin? I verkligheten 
skulle produkterna fått skilja sig åt så att det t ex var en svart mus till 
killar och en vit mus till tjejer. Eftersom de två produkterna är identiska 
känns det som att det är falsk marknadsföring att den ena är feminin och 
den andra är maskulin, när de i själva verket är exakt samma produkt.

Något som även varit mycket svårt har varit det praktiska arbetet, att 
skapa en förpackning som ser professionell ut genom att skära och klistra 
med de medel som varit till förfogande. För att saker ska passa till 100 % 
krävs det att man på millimetern är noggrann och försiktig när man utför 
arbetet. Jag erbjöds att tillverka slutversionerna av förpackningarna i 
Frövis PackLab, vilket jag dock tackade nej till p.g.a. transportsträckan 
och det faktum att vi har en kvalificerad utrustning på högskolan. Skulle 
jag göra om arbetet från början skulle jag förmodligen mer noggrant över-
väga valet att få jobba med deras utrustning.

Projektet har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket om 
framställning av förpackning och vad man ska tänka på. Den teoretiska 
delen av arbetet har lärt mig mycket om kartong och dess egenskaper, vad 
som är viktigt att tänka på när man framställer förpackningar och vilka 
egenskaper som är kritiska för att produktionen skall gå smärtfritt.

För att ge några idéer på vad som kunde göras i framtiden för att fort-
sätta på detta arbete så kan olika saker undersökas. T. ex. om dessa två 
förpackningar skulle kunna produceras i maskin och hur kartongparame-
trarna inverkar. Hur skulle SBB stå sig mot FBB. Andra aspekter som 
kan belysas är slutproduktens attraktivitet, kostnaden av produktionen 
och hur kvaliteten skulle bli. Man skulle även kunna undersöka hur 
mycket och på vilket sätt plastinplementation påverkar slutresultatet.
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Tidsplan
10 mars:  Blankett för godkännande av exjobb lämnas in.
29 mars:  Preliminär kapitelindelning mailas in till handledare.
30 mars:  Första uppföljningsmötet.
31 mars:  Planeringsrapport lämnas in.
12 april:  Andra uppföljningsmötet.
28 april:  Halvtidsrapport.
20 maj:  Förpackningarna lämnas in till Frövi.
23 maj:  Inlämning av exjobb. (senast kl. 12.00)
30-31 maj: Redovisning av exjobb.

Bilaga A 
Tidsplan
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Bilaga B (1/4)
Killförpackning: Ritning

Del 1 (skalad 25%)

Del 2 (skalad 25%)
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Bilaga B (2/4)
Killförpackning: Dekor
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Del 2 (skalad 25%)

Del 1 (skalad 25%)

Del 3 (skalad 25%)
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Bilaga B (3/4)
Killförpackning: Färdig förpackning

Färdig förpackning monterad

Färdig förpackning isärplockad
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Bilaga B (4/4)
Killförpackning: Staplingsbarhet



Ola Johansson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Förpackningsdesign åt AssiDomän Frövi

6

Bilaga C (1/4)
Tjejförpackning: Ritning

Underdelen (skalad 50%)

Överdelen (skalad 50%)
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Bilaga C (2/4)
Tjejförpackning: Dekor

Överdelen (skalad 50%)

Underdelen (skalad 50%)
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Bilaga C (3/4)
Tjejförpackning: Färdig förpackning

Färdig förpackning monterad

Färdig förpackning isärplockad
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Bilaga C (4/4)
Tjejförpackning: Staplingsbarhet


