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Examensarbetet genomfördes i samarbete med AssiDomän Frövi och Charlotte Andersson och har haft som mål att
ta fram två glassförpackningar i kartongkvaliteten Frövi Light med ytvikten 250 g/m2. Förpackningarna är avsedda att
kunna återförslutas effektivt och på samma gång minska i storlek vartefter glassen förbrukas. I arbetet innefattas även
en genomgång av de märkningar som förekommer på livsmedelsförpackningar på den europeiska marknaden.

Båda kapslarna återförsluts med ett separat lock. Den ena kapseln (Kapsel A) bygger på principen att med en kniv
skära av kapseln samtidigt som glassen. Den andra (Kapsel B) är med hjälp av ett system av flikar in och utdragbar
och kan därmed storleksanpassas utan att förpackningen skärs sönder.

Omslaget till Kapsel A är framtagen dels som en serie smaker med superhjälte-tema avsedda för barn och dels med
kaffesmak tänkt för en äldre målgrupp. Till Kapsel B skapades ett omslag för sorbet.
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This degree project was made in cooperation with AssiDomän Frövi and Charlotte Andersson and the main objecti-
ve has been to create to ice cream packages from 250 gsm Frövi Light board. The packages are intended to be easily
resealable while decreasing in size together with the ice cream. The project also describes the food packaging labels
and symbols currently present in the European common market.

Both capsules utilize a separate lid for resealing. One of the packages (Capsule A) is indended to be cut along with
the ice cream and thereby decrease in size. The other one (Capsule B) uses a series of flaps for contracting and expan-
ding which enables adjusting of the size without cutting the package up.

The design for Capsule A is created both as a series of flavours with a super-hero theme intended for children and
with a coffee flavour for a maturer audience. For Capsule B, a design was created for a sorbet.
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Inledning
Examensarbetet är utfört i samarbete med AssiDomän Frövi. För att introducera
två helt nya och en modifiktion av en existerande kartongkvalitet på marknaden
håller företaget ett kund-event dit man bjuder in kunder från hela Europa. Företaget
önskade förpackningslösningar som visar på fördelarna med den nya kartongen – I
Frövi Lights fall hög styvhet och kompressionsstyrka. Dessutom ville man för att
väcka intresse även se exempel på mer lekfulla förpackningar där tonvikten mer
ligger på kreativitet än praktisk tillverkning.
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Bakgrund
Frövi har sedan 1995 tillverkat livsmedelskartongen Frövi Light. För att öka sin
marknadsandel har man under våren 2001 utvecklat två nya kvaliteter, Frövi Bright
med blekt baksida, Frövi Carry med hög dragstyrka samt gjort om Frövi Light.
Som ett sätt att visa kartongens egenskaper och för att få nya idéer samarbetar man
med Grafisk Teknologi på Högskolan Dalarna. Förra året samarbetade man på
samma sätt med en designhögskola i Barcelona och visade upp de resulterande för-
packningarna på ett kund-event i Spanien och tanken är att göra detta till en årli-
gen återkommande händelse.

En studie som gjorts av Cathrine Löfgren, Beatrice B Johansson och Lars Erlöv på
Packforsk visar att mängden livsmedel som går till spillo är störst för enpersonhus-
håll och minskar sedan successivt med ökat antal personer i hushållet. Man konsta-
terar även, utan att vidare analysera orsaken, att yngre konsumenter kasserar mer än
äldre. Studien undersöker inte specifikt glass, utan behandlar ett genomsnitt av livs-
medel, men resultaten är ändå intressanta. Att olämpliga förpackningslösningar och
storlekar kostar pengar och orsakar negativ miljöpåverkan illustreras bland annat av
att 60 miljoner liter mjölk till ett värde av 390 miljoner kronor kasseras varje år. Det
finns idag ett behov av en förpackning som erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att
ta ut en lämplig mängd glass för att sedan kunna återförsluta den igen.

Syfte 
Examensarbetets syfte var att ge fördjupade kunskaper inom modern konstruktion
och framställning av glassförpackningar. Önskvärt var även djupare insikt om hur
tekniska faktorer begränsade de kreativa möjligheterna inom framställningen av
förpackningar samt möjligheter att utnyttja kartongens speciella egenskaper i stör-
sta möjliga utsträckning.

Mål
Huvudmålet med examensarbetet var att skapa två förpackningar i Frövis kartong-
kvalitet Frövi Light. Minst en av kapslarna skulle vara avsedd för den typ av glass-
block som vanligtvis rymmer en halv liter glass. Den kapseln, i fortsättningen
benämnd Kapsel A, skulle påvisa fördelen med Frövis starka kartong – den höga
styvheten och dragstyrkan – som medgav en minskning av kartonganvändningen.
Dessutom skulle den kunna fungera som ett praktiskt gångbart alternativ och över-
träffa idag existerande förpackningar.

För den andra förpackningen, i fortsättningen benämnd Kapsel B, saknades krav på
möjligheter till serieproduktion utan den skulle i första hand väcka intresse och
demonstrera kreativitet och originalitet.
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Det tredje delmålet var att de speciella krav och regler som måste tillämpas vid
designen av ett omslag till en glassförpackning skulle beskrivas.

Båda förpackningarna skall visas upp på ett av AssiDomän anordnat kund-event
den 12 juni.

Metod
Då en stor del av arbetet kom att kretsa kring den kreativa processen bestod inled-
ningsvis en stor del av arbetet av ren brainstorming. Dessa idéer diskuterades däref-
ter med kontakter på AssiDomän Frövi och Thomas Reidarsson, förpackningskon-
struktör på Schur Pack ab innan de kunde konkretiseras. Allt utvecklingsarbete
utfördes på Högskolan Dalarna i Borlänge.

Arbetsordningen (Fig. 1) vid framtagandet av en prototyp inleddes med handskisser.
Utifrån dessa gjordes utkast till en ritning för hand och därefter en tvådimensionell
ritning i Adobe Illustrator. Efter utskrift på 80 g/m2 papper fördes ritningen över
till den aktuella kartongkvaliteten som sedan skars ut och bigades. Sista steget var
att limma ihop kartongämnet till en färdig prototyp. Prototypen undersöktes och
dess funktion utvärderades, först internt inom projektgruppen och sedan i samråd
med personer i den närmaste omgivningen. Eventuella synpunkter och förbättring-
ar eller förändringar i format noterades och återfördes tillbaka på Illustrator-rit-
ningen för ny utskrift.

Den slutliga versionen av konstruktionen ritades upp på nytt från början i
Illustrator. För att kunna importera ritningen i de pc-baserade cad-program som
används inom konverterarbranschen gjordes ritningen i flera lager. Skärlinjer lades i
ett lager, biglinjer i ett annat och perforeringar i ett tredje. Därefter måttsattes hela
ritningen. (Bilaga B, Fig. B1, Bilaga C, Fig. C1)

För omslagen användes en arbetsordning som liknande den för konstruerandet.
Under konkretiseringen tillkom bildbehandling i Photoshop innan de olika bitarna
i omslaget monterades i Illustrator. Förpackningens olika sidor gjordes en i taget,
även om viss samordning och omorganisering av informationen krävdes.

Avgränsningar
Inom ramen för examensarbetet skulle endast konstruktion och design av två kaps-
lar göras. Stansformar och andra delar som är nödvändiga för industriell produktion
utelämnades helt. Dock måste viss hänsyn tas under utvecklingen till tillverknings-
aspekten. Kapslarna kommer enbart att framställas i kartongkvaliteten Frövi Light
som finns att tillgå i ytvikterna 250, 270, 290, 310 och 330 g/m2.
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Fig. 1 Schematisk översikt av arbetsgången vid
konstruerandet av kapseln.



Resurser

Program
Till arbetet har Adobe Photoshop 6.0, Adobe Illustrator 8.0, Adobe Streamline 4.0,
QuarkXPress 4.11, NikonView 3.1 samt Microssoft Internet Explorer 5 använts.

Material
Kartongark i samtliga förekommande ytvikter till prototyper tillhandahölls av
AssiDomän Frövi. Till de färdiga konstruktionerna användes kartong med ytvikten
250 g/m2 och en pe-beläggning på 25 g/m2. Sammanfogningen av prototyper har
skett med dubbelhäftande tejp från 3M. Samma företag har även tillverkat spraylim-
met som använts till kascheringen, det vill säga pålimningen av ett tryckt papper-
sark, av kartongen. Utskrifterna som kartongen kascherades med gjordes på papper
med ytvikten 100 g/m2.

Fotografering
Bilder på förpackningarna i rapporten är tagna med digitalkamerorna Canon
Powershot Pro 70 och Nikon CoolPix 990E.

Utskrifter
Samtliga färgutskrifter är gjorda på en Canon CLC 1150 fyrfärgskopiator.

1. Problemställningar
Då kondens bildas på utsidan av förpackningen när den tas ut ur frysen begränsar
detta möjligheterna att ställa fram den direkt på bordet. Ytterligare bidragande till
att konsumenten väljer att lägga över glassen på en tallrik eller i en skål innan ser-
vering är att dagens förpackningskonstruktioner ofta orsakar kladd på grund av
halvsmält glass.

Befintliga förpackningar erbjuder idag inte heller någon bra och effektiv möjlighet
till återförslutning efter öppnandet.

Resultatet blir att konsumenten i många fall lägger upp all glass i förpackningen
även om man inte behöver så mycket. Eventuellt är detta en medveten strategi från
glassproducenterna då konsumenten tvingas köpa en ny förpackning till nästa gång
vilket resulterar i ett högre pris per portion, även om portionerna i sig blir större.
Dessutom kan hushåll bestående av en person knappast förväntas sätta i sig en halv
liter glass vid ett tillfälle.

En halvlitersförpackning är idag något som konsumenten till att börja med förvarar
i frysen och sedan tar ut för att omedelbart slänga efter att ha lagt upp glassen. En
exklusiv/intressant förpackning är bara säljande i butiken och har inga fördelar i
hushållet jämfört med en enklare förpackning, – glassen ser likadan ut upplagd oav-
sett förpackningen.
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En återförslutningsbar förpackning genererar i sig ett nytt problem. Om man för-
brukat exempelvis tre fjärdedelar av innehållet bör det synas på förpackningen för
att inte konsumenten skall missuppfatta den kvarvarande mängden glass. Den opti-
mala lösningen skulle vara en förpackning som minskar med innehållet. En bonus
blir då att förpackningen successivt tar mindre plats i frysen.

För att förpackningen skall fungera ur ett ekonomiskt perspektiv måste den gå att
distribuera effektivt. Därför måste den ha tillräcklig kompressionsstyrka för att sta-
plas även om själva glassblocket tar upp större delen av belastningen. Dessutom
måste kapseln vara tillräckligt tät för att inte en plötslig temperaturskiftning under
transporten skall orsaka läckage.

2. Kartongkvaliteten Frövi Light
Frövi Light började tillverkas 1995 och har till våren 2001 modifierats för att anpassa
den med efter ett specifikt kundsegment eftersom man samtidigt introducerar de
nya kvaliteterna Carry och Bright. Frövi Light tillverkas som alla Frövis kartong-
kvaliteter av enbart nya fibrer. Den är utvecklad med avseende på hög styvhet, god
kompressionsstyrka, bra fukttålighet och för att vara fullständigt neutral beträffande
smak och lukt. Modifikationerna som gjorts är huvudsakligen förändringar av fiber-
sammansättningen i de olika skikten vilket har resulterat i bättre glans och en ännu
högre styvhet än tidgare. Detta innebär mer konkret att man till många förpack-
ningslösningar kan  klara sig med en lägre ytvikt mot tidigare till samma kapsel.

Uppbyggnaden är gjord som en traditionell falskartong (fbb) i fyra lager plus
bestrykning. Underst återfinns ett lager oblekt kemisk massa och sedan två skikt
oblekt mekanisk massa och ctmp. Ovanför det kommer ett lager blekt kemisk
massa och överst med ett bestrykningsskikt av latex kaolin och krita. Denna upp-
byggnad utnyttjar den välkända i-balksprincipen för att ge kartongen styrka och
styvhet (Kartonghandboken, sid. 43). Eftersom ytterskikten av kemisk massa kapslar
in den mekaniska massan och det enbart ingår fibrer med känd renhet uppnås hög
produktsäkerhet.

3. Konstruktion
Konstruktionsarbetet gjordes till övervägande delen på en empirisk bas, det vill säga
att idéer omvandlades till prototyper vars funktion sedan provades och slutligen
antingen övergavs eller vidareutvecklades.

3.1 Kapsel A
Det bästa sättet att påvisa styrka hos en förpackning var att använda så lite material
som möjligt. Problemet blev då att det inte gick att minska materialmängden gen-
om att göra hål eller urtag i förpackningen eftersom den inte gick att fylla samt att
den inte skyddade glassen tillräckligt. Frövi Light visade sig ha hög styvhet och vid
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jämförande vikning mellan den och idag existerande halvlitersförpackningar från
gb, Carlshamn och Hemglass visade sig Frövi Light även i lägsta ytvikten, 250 g/m2,

ha en styvhet som överträffade konkurrenterna. Trots det hade konkurrenterna en
tjocklek som överträffade den hos Frövi Light 330 g/m2. Detta medgav att den läg-
sta tillgängliga ytvikten av Frövi Light bedömdes vara tillräcklig för förpackningarna.

En rätvinklig kapsel var för enkel för att kunna tas fram på ett nytt  Därför sattes
fokus på att istället skapa en intelligent konstruktion som skulle lösa problemet med
en enkel återförslutning av förpackningen (Fig. 2). För att ytterligare understryka att
förpackningen inte i första hand var avsedd att konsumeras på en gång bestämdes att
volymen skulle ökas. Tidigare gjordes prototyperna med en volym om cirka 0,5 l
under utvecklingsarbetet men omkring 0,75 l bedömdes vara bättre.

Eftersträvansvärt var även att förpackningen skulle minska i storlek vartefter inne-
hållet konsumerades. Efter ett par mindre lyckade idéer skapades en konstruktion
som byggde på principen med ett löstagbart lock. Vid inköp är locket fastsatt med
ett antal limpunkter som sedan bryts upp när man öppnar förpackningen. Under
locket kan en folie eller film placeras som en ytterligare garantiförsegling.

Efter att locket, som täcker ena kortsidan, tagits av skär man med en kniv av en
lagom stor bit glass utan att öppna kapseln vidare. Förutsatt att man skurit vinkel-
rätt går det att sätta tillbaka locket på kapseln som då minskat i storlek.

Locket måste sitta fast ordentligt och därför var det önskvärt med en låsanordning.
Dock övergavs detta eftersom ingen låsmekanism bedömdes möjlig att kunna placeras
enbart i locket då den andra sidan skärs bort kontinuerligt. (Bilaga B, Fig. B4)

Insidan av locket gjordes slät för att inte kapselns kant skulle riskera att ta i och
skadas när locket sattes fast. Genom att en extra flik veks ned över insidan blev
locket avsevärt smidigare att sätta på. Som en bonus blev det möjligt att ha den del
av lockets insida som överlappar själva kapseln tryckbar och hela locket satt bättre
fast. (Fig. 3)

För att göra förpackningen mer intressant och öka originaliteten, vilket borde väcka
mer kundintresse i butiken, gjordes ett försök att använda rundade kanter för ovan-
sidans långa kanter (Fig. 3, Bilaga B, Fig. B2). Rundade kanter var dock för svåra att
ta fram i detta projekt och ersattes därför av en 45-graders avfasning vilket gav en
likvärdig effekt samt bättre plats för en rivremsa. (Fig. 4)

Eftersom förpackningen måste kunna öppnas även utan att skäras sönder placera-
des en traditionell perforering på ena sidan. Perforeringen förenklade även avlägs-
nandet av kartongen kring den avskurna glassbiten. Dock måste även den sista
biten glass kunna tas ut ur förpackningen vilket tvingade fram en perforering längs
flikarna i kartongens kortsida så de lossnar när förpackningen brytes upp (Fig 5).

En alternativ lösning som inte utvecklades vidare var att sätta ett lock i vardera
änden vilket möjliggjorde två smaker i samma förpackning och att kunna ta olika
mycket av varje smak. (Bilaga B, Fig. B3)
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Figur 3 Skyddande flikar på lockets insida

Fig. 2 Slutgiltig version av Kapsel A

Figur 4 Rundade kontra avfasade kanter

Figur 5 Perforering i botten



Sveriges vanligaste format för varutransporter är eur-pallen (även kallad Europa-
pallen) med formatet 800 x 1200 mm. Någon specifik höjdgräns finns inte, men
enligt Ulf Jansson på MaserFrakt ab är cirka 2 m en vanligt förekommande max-
gräns som baserar sig på möjligheten att komma genom dörrar. Avsaknaden av
höjdgräns gjorde att höjden blev ett resultat av bredden/längden kontra önskad
volym.

Glassblocken levereras från tillverkaren till daglivaruhandelns distributionscentraler
på eur-pallar. Glassen är då inslagen i kraftpapper i grupper om tio. Carlshamn
Mejeri har under våren 2001 börjat använda sig av krympfilm i stället, men fortfa-
rande i grupper om tio. Omkring hela pallen finns sedan ett ytterligare lager
krympfilm. För denna del av transporten kan en anpassning av den enskilda för-
packningens storlek ha ekonomisk betydelse eftersom ett lager kan rymma betyd-
ligt mer glass om förpackningarna fyller ut pallens yta. (Patrik Eriksson, ica
Kvantum Kupolen)

På distributionscentralerna packas glassen om till rullburar, antingen i tiopack eller
som enskilda förpackningar (Patrik Eriksson, ica Kvantum Kupolen). I denna fas av
transporten finns inte samma möjligheter att optimera förpackningsstorleken vilket
innebar att den första transporten fick diktera formatet.

Oavsett om transportförpackningen görs med krympfilm eller kraftpapper kommer
det inte att påverka yttermåtten mer än ett par mm. Med kravet på en marginal till
pallkanten om 5-10 mm (Ulf Jansson, MaserFrakt ab) och en önskad volym om
cirka 0,75 l blev formatet 169 x 111 mm en bra lösning. En helt rätvinklig kapsel skul-
le få höjden 40 mm för att fylla den önskade volymen. Dock minskar avfasningarna
volymen och en ökning av höjden till 45 mm gav en volym om 0,8 liter om avfasning-
ens sidor var 15 mm. Detta bedömdes som användbart eftersom en större volym endast
förstärkte behovet av återförslutningen ytterligare. En eur-pall rymmer, med måtten
800 x 1200 mm, 7 x 7 kapslar (det vill säga 49 stycken per lager).

När man tillverkar glass blåses luft in i glassmixen för att en bättre konsistens skall
uppnås. För en typisk svensk glass är förhållandet mellan luft och glassmix omkring
50/50. Enligt svensk lagstiftning får inte 1 liter färdig glass väga mindre än 450 g
utan att förlora rätten till att kallas glass. Detta ger att en fylld Kapsel A minst
kommer att väga 360 g. En fullt lastad eur-pall (med lasthöjden 2 m) skulle rymma
44 lager á 49 förpackningar vilket totalt blir 2 156 stycken förpackningar (med en
total volym glass om 1 724,8 l). Denna mängd glass skulle med en typisk densitet på
glassen – enligt tidigare resonemang – väga 1 078 kg. Maxlasten på en eur-pall lig-
ger på 2 000 kg vilket innebär att vikten inte är en begränsning.

3.2 Kapsel B 
Kapsel B (Fig. 6) skulle huvudsakligen visa på möjligheterna med kartong i allmän-
het och Frövi Light i synnerhet. Kravet på både produktionsmöjligheter och ekono-
miska aspekter saknades.

Efter flera icke bärkraftiga koncept (Bilaga G, Fig. G1,G2) beslutades att vidareut-
veckla Kapsel A så den inte skulle behöva skäras sönder. En första prototyp till
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Figur 6. Slutgiltig version av Kapsel B



jalusilösningen togs fram och bestod då av fyra rätvinkliga boxar utan botten eller
lock. Den ena ett par millimeter större än den föregående. Problemet var att få
bitarna att hålla samman men ändå gå att skjuta ihop över varandra (Fig. 7). Initialt
hittades ingen lösning utan konstruktionen övergavs tillfälligt och inriktning byttes
helt. I ett senare skede togs den dock upp på nytt och de fyra bitarna förbands med
flikar och en botten fästes vid det minsta segmentet. Flikarna var till en början pla-
cerade på kartongens ovansida (Fig. 7), men flyttades till sidorna eftersom de där
inkräktade mindre på utrymme som bättre kunde användas till ett säljande omslag.
Dessutom gav det en stabilare funktion.

Två kvarvarande problem var att förpackningen inte var helt tät även om segmen-
ten överlappade varandra samt risken att glassen frös fast på insidan. Båda två eli-
minerades genom att det tänkta användningsområdet förändrades från halvlitersför-
packning till glasstårta liknande Vienetta som tillverkas av gb Glace. Denna ligger
nämligen på ett lågt tråg och är inslagen i tunn plastfilm vilket både på Vienetta-
förpackningen och Kapsel B skulle förhindra fastfrysning.

Vienetta är idag förpackad i en enkel och returfiberbaserad kartong med öppning
på ena kortsidan. Den saknar annan möjlighet till återförslutning än med separat
tejp eller gummiband. Eftersom en Vienetta-tårta har volymen 650 ml finns helt
klart behovet av att kunna återförsluta förpackningen.

Då volymen ändrades från en halv liter till det större Vienetta-formatet ökades
antalet flikar per segment till det dubbla för att förbättra stabiliteten (Fig. 8).
Samtidigt minskades överlappningen av segmenten från 30 till 20 mm. Två flikar
togs därefter bort helt för att inte flikarna skulle överlappa varandra i hopvikt till-
stånd.

Nästa steg blev att optimera dimensionerna på segmenten för bra passform.
Sltutligen gjordes varje segment 1 mm större på kortsidan och 2 mm större på
ovansidan än det tidigare. En sådan förändring gav tillräckligt med utrymme för
flikarna att röra sig samtidigt som glapp mellan segmenten undveks.

För att de sammanhållande flikarna enbart skulle röra sig på insidan av förpack-
ningen placerades en limsträng under den del som låg på utsidan (de svarta bitarna
i Figur 8). Den del av flikarna som hamnar på insidan av kapseln när den är tom,
ser ut att ta upp en hel del plats. De lägger sig dock längs kanten då förpackningen
verkligen innehåller glass och förhindrar inte kapseln funktion. (Fig. 9)

En begränsande faktor för utvecklingsarbetet var att produktionen av prototyper var
så tidskrävande. Då utskrift direkt på kartong inte medgavs på grund av att tonern
inte fäste ordentligt på kartongen skrevs ritningarna ut på vanligt papper (80 g/m2).
Därefter klipptes den ut och kalkerades för hand över på kartong. Ritningen för
Kapsel B var så utrymmeskrävande att den krävde utskrift i tre delar på a3-papper
som sedan fick skarvas ihop med tejp. Från utskrift tog det cirka två timmar att
konvertera den till färdig prototyp.
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Figur 9. Flikar på insidan av Kapsel B

Figur 7. Tre tidiga varianter av kapsel B

Figur 8  Slutlig placering av flikar



Den slutliga versionen med färdigt omslag gick fortare att färdigställa då utskriften
spraylimmades direkt på kartongen för att sedan skäras ut. Därmed eliminerades ett
moment.

4. Design av kapselns utsida
Tidigare har det inte skett någon nämnvärd produktion av glassförpackningar i kar-
tongkvaliteten Frövi Light, – idag tillverkas endast en glasstårta från Triumfglass.
Därför beslutades att inte basera omslagsdesignen på en existerande produkt utan
istället ta fram helt nya omslagsdesigner. Då besökarna på AssiDomäns kund-event
kommer från hela Europa och koncernspråket samtidigt är engelska beslutades att
samtliga designer i första hand skulle vara engelskspråkiga.

Livsmedelsverkets föreskrifter slår fast att märkningen måste finnas på svenska eller
annat språk som är förståeligt för personer med svenska som modersmål, det vill
säga norska eller danska (§11, SLV FS 1993:19 (H130)). Därför måste ändå utrymme
avsättas för svenskspråkig information på samtliga förpackningar.

4.1 Hero Ice
Hela 75% av Sveriges barnfamiljer äter glass minst en gång per vecka (Carlshamn
Mejeri). Som omslag till Kapsel A beslutades därför att en serie glasspaket skulle
tas fram som skulle vara riktade mot barn. Detta vidareutvecklades till att skapa
glassförpackningar med superhjälte-tema.

4.1.1 Val av figurer
Omslag togs fram för Spiderman (Fig. 10, Bilaga D, Fig. D1) och Batman (Fig 10,
Bilaga D, Fig. D2), Superman (Fig 10, Bilaga D, Fig. D3). Till serien planerades
ytterligare två figurer, The Hulk samt The Phantom, vilka inte realiserades som full-
ständiga omslag utan enbart som miniatyrer tillsammans med övriga smaker på för-
packningarnas undersida (Fig. 11).
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Figur 10 Tre varianter av Hero Ice

Figur 11. Miniatyr bilder på hjältarna längst ner på förpackningens undersida



Ytterligare smaker i serien är svårt att tänka sig, – eventuellt kunde Tarzan passa in
i profilen som klassisk hjälte, men sedan saknas egentligen fler allmänt kända serie-
figurer i samma klass som inte uppfattas som ”onda”. Febrilt letades efter en kvinn-
lig hjälte för att inte göra produktserien helt mansdominerad. Den enda enbart
goda figuren som på allvar kunde komma i fråga var Wonderwoman, men hon är
inte alls lika känd i Europa som i usa varför det alternativet ströks.

Smakerna på glassen valdes för att korrespondera väl till respektive hjältes färger.
Exempelvis fick Batman som är svart och gul, lakrits- och citronsmak på sin glass.

Rättigheterna att använda karaktärerna är säkerligen dyra men bildar en intressant
uppsättning eftersom den inte gjorts tidigare. Något som försvårar en produktserie
som denna är att de olika hjältarna ägs av olika förlag. Batman och Superman tillhör
d.c. Comics medan Spiderman och The Hulk ägs av Marvel Comics. The Phantom
tillhör numera danska Egmont International. Dock är dessa rättigheter huvudsakli-
gen en förhandlingsfråga och inget som behöver läggas in i konstruktions- eller
designprocessen.

4.1.2 Ovansida
För att skapa mervärde för produkten testades att placera respektive superhjältes
logotyp som ett utstansat tillägg på locket, men den idén övergavs av estetiska såväl
som praktiska skäl och logotypen blev endast en utstansad del av på locket (Fig. 12).
När förpackningen nästan är slut kommer logotypen att sticka ut över kanten mot
botten. Dock bedöms konsumenten klara av att vika fliken över den kanten om den
stör för mycket varför den fick sitta kvar. Produktionsmässigt är flikarna inget pro-
blem och vid transport är förpackningarna packade så tätt att flikarna inte kan
sticka ut.

Logotypen (Fig. 13) bygger på typsnittet Knockout som sedan förvrängdes med fil-
teruppsättningen kpt Vectoreffects för att ge ett muskulösare utseende och känslan
av att texten ”bröstar sig”. Till en början kallades produkten ”Super Ice” (Bilaga D,
Fig D4), men döptes senare om till ”Hero Ice” vilket var grafiskt mer tilltalande och
kraftfullare.

För att förstärka känslan av det handlade om seriefigurer gjordes flera åtgärder. Dels
lades en toning på texten på samma sätt som är populärt i serietidningsbranschen
samt att logotypen plus undertexten omslöts av en vit kant med svart fyllning.

Bakgrunden var till en början enfärgad med en monokrom bild av respektive figur
mitt på (Fig. 14), men då det kändes stelt och rätt förutsägbart övergavs idén till
förmån för bakgrunder uppbyggda av upprepningar av hjältens symbol. Dessa sym-
boler har förvrängts för att åstadkomma ett intressant mönster som ändå är relate-
rat till respektive figur (Fig. 14). På avfasningarna valdes olika grafiska mönster som
bygger på de geometriska grundformerna.

Smak och volym skrevs ut på framsidan då det är viktig information (Fig. 17).
Denna sattes med typsnittet Ultra vars kantiga karaktär bryter bra bra mot det
avrundade i logotypen.
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Figur 14 Tidigt och slutgiltigt omslagsmönster  

Figur 12 Logotype på locket

Figur 13 Logotype för Hero Ice



4.1.3 Undersida
På undersidan (Fig. 15) hittar man basinformation om hjälten, exempelvis hans
hemliga identitet, yrke och var han bor. Detta tillammans med en bild av figuren
ger en känsla av ett ”datablad” vilket förstärkte av typsnittet Knockout. Informa-
tionen gör förhoppningsvis att barnen vill ha de andra smakerna också för att få
reda på mer om sina superhjältar.

I ett fristående textblock, satt med Gill Sans, beskrivs även hjältens superkrafter.
Texten om superkrafterna bilden skulle tillsammans med bilden kunna bytas ut mot
annan information med jämna mellanrum för att på ett enkelt sätt förnya produkten.

För att understryka att det finns flera smaker och ge barnen möjligheten att välja
vad de vill ha nästa gång, placerades i baksidans nederkant små bilder på övriga
superhjältar i produktserien tillsammans med vilka smaker deras glass har.

4.1.4 Sidor
På den sida som rivremsan sitter på monterades ett pictogram i tre steg som förkla-
rar hur man skall skära upp glassen (Fig. 16). Med hjälp av en digitalkamera (Canon
Powershot Pro 70) togs bilder av händer som öppnade och skar upp förpackningen.
Dessa bilder förenklades med hjälp av Illustrator till rena pictogram. Pictogrammet
placerades högerställt vilket gör att det finns kvar på förpackningen längre när man
skär bort bitar av glassen. Till vänster skrevs webbadressen ut till en hemsida som
skall innehålla  mer information om både glassen och superhjältarna.

Motstående sida fylldes upp av produktinformation, till exempel förvaringsanvis-
ningar, ingredienser och tillverkare. Om en livsmedelsprodukt skall säljas enbart
inom landet kan det räcka med endast företagsnamn och telefonnummer, men
eftersom glassen var avsedd för flera länder måste även adress anges. (§50, SLV FS

1993:19 (H 130))

4.1.5 Lock
På locket orienterades texten så att den blev rättvänd då förpackningen låg med
baksidan nedåt (Fig. 17). Hero Ice-logotypen gjordes relativt liten och smaken
skrevs ut i Ultra i stor grad för att enkelt kunna skilja på till exempel Spiderman-
glassen och Superman-glassen som båda har blå lock.

Bättre åtskillnad var även bakgrunden till att Hero Ice-logotypen på locket till
Spiderman-glassen gjordes i rött trots att det är i blått på kapseln.
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Figur 17 Lockets layout

Figur 15 Undersida av ”Spiderman”

Figur 16 Pictogram över hur förpackningen öppnas



4.2 Classic Mocca
För att visa att förpackningskonstruktionen inte enbart hör samman med ”Hero
Ice” och riktar sig mot barn skapades märket ”Stockholm Original Ice Cream” och
en design för glass med kaffesmak togs fram (Fig. 18, Bilaga E, Fig E1). Ursprung-
ligen hette varumärket Stockholm’s Original Ice Cream. Här eftersträvades en
exklusivare ton och experiment gjordes med bland annat prägling.

Layouten har mycket gemensamt med den för ”Hero Ice”, exempelvis är sidorna
och botten i stort sett identiska, men fram och baksida har ett annorlunda form-
språk.

4.2.1 Ovansidan
Färgtonen på förpackningen går i brunt. Då den Canon CLC 1150 färgkopiator som
färgutskrifterna gjordes på hade stora problem att prestera korrekta bruna nyanser
kändes den slutgiltiga färgen mer kanel än kaffe, men känslan med förpackningen
ansågs ändå vara den rätta.

Logotypen ”Stockholm Original Ice Cream” (Fig. 19) är uppbyggd av text i versal
Gill Sans till vänster om tre gula/guldfärgade kronor. På framsidan placerades dock
texten i vitt längst upp under locket. Guldfolierade och präglade kronor monterades
på locket för att förstärka det exklusiva intrycket.

Bilden (Fig. 20) är inte helt perfekt eftersom den visar en amerikansk glassbil i stäl-
let för en svensk, men känslan är ändå rätt. Bilden behandlades i Photoshop för att
åstadkomma det sepiatonade ”gammaldags” utseendet. Målet är att kunden skall
associera till tider då glass var mer handgjord än vad dagens produkter är.

Under bilden skrevs smaken ”Classic Mocca” ut tillsammans med en kommentar:
A rich taste of coffee (Fig. 21). Smaken sattes i versal Gill Sans och kommentaren i
den eleganta skripten Texas Heroes. Dock valdes svart text på smaken i stället för
vit för att inte konkurrera med logotypen samtidigt som det ändå måste synas mot
bakgrundsfärgen. Bidragande var också det faktum att den guldfolierade och prägla-
de kommentaren över ”Classic Mocca” inte skulle synas tillräckligt bra mot vit text.

Då glassens målgrupp beräknas vara beredda att betala mer för en bättre glass slogs
fast att produkten skulle kunna passa för Krav-märket (Fig. 22). Krav-godkända
råvaror fördyrar produkten men den positiva effekten bedömdes vara större än den
negativa av prispåslaget.

4.2.2 Undersida
På undersidan placerades ett recept som förutom möjligheten att visa upp en lock-
ande produktbild, ger möjligheten att sätta igång en associationskedja hos konsu-
menten i affären. Bilden och receptet matchar inte fullständigt, men som tidigare
nämnts är känslan i bilden rätt.
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CLASSIC MOCCA

Figur 19 Logotype för Stockholm Original Ice Cream

Figur 20 Omslagsbild till  Classic Mocca

Figur 21 Utformning av smaknamn

Figur 22 Krav-märket

Figur 18 Classic Mocca



4.3 Archipelago Sorbet
Kapsel B är tänkt för kantiga glasstårtor av typ gb:s Vienetta. Även här användes
”Stockholm Original Ice Cream” som varumärke. Med avsikten att anspela på
Stockholms skärgård bestämdes att det skulle vara en sorbet och produkten döptes
till ”Archipelago Sorbet”. Som smak valdes fläder och vildhallon, vilket på engelska
blev ”Elderberry & Wild Raspberry”. (Fig. 23)

4.3.1 Produktval
Något som åtminstone den svenska glassmarknaden till stor del saknar är sorbeter.
En sorbet är baserad på vatten och innehåller i många fall inga mjölkprodukter.
Dock var det inte möjligt att skriva ”Fri från mjölk” eller liknande. Detta då Statens
livsmedelsverks föreskrifter säger att ”Inte heller får antydas att livsmedlet har spe-
ciella egenskaper i de fall alla liknande livsmedel har sådana egenskaper.” (§5, SLV FS

1993:19 (H 130)). En sorbet är extremt fettsnål vilket gör att Gröna nyckelhålet kan
användas på produkten. (Fig. 24)

Bildmaterialet hämtades på den webb-baserade bildbyrån Imagebank. Till förpack-
ningsdesignerna i detta projekt har vi använt de lågupplösta bilder som finns till-
gängliga för nedladdning. Vid en eventuell produktion kan högupplösta versioner
smidigt införskaffas från Imagebank.

Med hjälp av verktygen Klonstämpel och Smeta ut i Adobe Photoshop redigerades
Imagebank-logotypen bort ur bilden. På samma sätt retuscherades pojkarna bort på
bilden till baksidan. (Bilaga F, Fig. F1)

Inledningsvis gjordes designen i ett liggade format, men det övergavs på grund av
problem med texten som skulle komma att överlappa skarvarna mellan segmenten.
Till viss del kvarstod problemet även gällande omslagsbilden, men den var mindre
känslig än texten. Passformen blir dock tillräckligt god när förpackningen är fylld
med glass som begränsar storleken, även om en tom förpackning har vissa tenden-
ser att röra sig lite för mycket. Värt att beakta var att förpackningen främst skulle
vara säljande i butiken och inte i konsumentens frysbox även om det säkert till viss
del kan påverka återköp.

Efter att den stående designen av framsidan slagits fast skulle bilderna monteras på
ritningen. Eftersom kapselns segment överlappar varandra krävdes att delar av bil-
derna dubblerades på flera paneler. För att avpassa mängden som skulle dubbleras
placerades omslagsbilden över en ritning av de fyra panelerna placerade med rätt
överlappning. Därefter användes funktionen Skapa mask i Illustrator en gång per
panel för att ge de fyra delbilderna rätt beskärning innan de flyttades isär och rote-
rades och monterades på rätt plats på ritningen (Bilaga F, Fig. F1).

4.3.2 Färgval
Den blekgula nyansen valdes av flera skäl. Dels samverkar den bra med omslagsbil-
den, dels associerar den relativt väl till sommar. Färgen är dessutom kopplingbar till
flädersmaken och bryter väl mot hallonens rödrosa ton. Den fungerar även väl ihop
med den bruna kartongen på sidoflikarna.
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Figur 23 Archipelago Sorbet

Figur 24. Gröna nyckelhålet



4.3.3 Produktinformation
Inledningsvis placerades övrig information på kapselns sidor och ovansidan kopie-
rades till undersidan med avsikten att omöjliggöra att förpackningen hamnade upp-
och ner i frysdisken. Dock ändrades detta eftersom konsumenten på ett tydligt sätt
måste kunna se vilken sida som skall vara åt vilket håll för att inte råka ta ut den
med fel sida uppåt. Kvar på sidorna blev endast logotypen för Stockholm Original
Ice Cream vänd så att den ytterligare underströk vilken sida som skulle vara uppåt.
(Fig. 25)

De bruna flikarna begränsade typografin något. Att placera produktinformationen
på den panel som saknar flikar undveks eftersom det inte blev visuellt tilltalande i
helt hopvikt tillstånd. Försök gjordes att fördela texten över de övriga sidopaneler-
na, men eftersom den kändes hopträngd mellan flikarna övergavs den idén. Den
blekgula färgen som tidigare nämnts fungerade bra ihop med den bruna på flikarna
och bildar ett intressant mönster, varför förpackningens sidor gjordes fria från text.

Uppgifterna om ingredienserna i den fiktiva glassen baserades på liknande produk-
ter för att få trovärdiga uppgifter. Ingredienserna angavs enligt föreskrifterna i fal-
lande storleksordning sorterat efter vikt vid tillverkningstillfället (§17, SLV FS 1993:19
(H 130)) med vissa smärre modifieringar efter den nya smaken.

4.3.4 Ovansida
Ovansidan lämnades ren på text förutom produktnamn, tillverkare och smak.
Nettokvantitet, bäst före-dag samt produktbeteckning måste anges inom samma
synfält (§10, SLV FS 1993:19 (H 130)) då glasstårta vanligtvis inte köps efter volym, var
det inte tillräckligt intressant att dubblera informationen.

Texten ”archipelago” (Fig. 26) är satt i typsnittet New Baskerville i en svag båge för
att associera till texten på Vaxholmsbåtarna som är en typisk del av skärgårdslivet.
Texten sorbet placerades under på samma sätt som hemmahamnen på båtarna bru-
kar stå. Typsnittet är även här New Baskerville, fast i kapitäler. Anledningen till att
archipelago sattes med enbart gemener var att en versal skulle gjort det hela assy-
metriskt.

Smaken, ”Elderberry & Wild Raspberry”, sattes med skripten Pablo Plain för att
kännas lekfull och understryka den lätta somriga känslan och färgen anpassades för
att matcha hallonen. En tunn vit skugga lades under texten för att öka läsbarheten.
(Fig. 27)

Bilder på hallon och fläder frilades innan det komponerades ihop till en tilltalande
enhet och placerades intill texten för att understryka vilka smaker sorbeten hade.
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Figur 27 Elderberry & Wild Raspberry

Figur 25 Positionering av flikar

Figur 26 Logotype för Archipelago Sorbet 



4.3.5 Undersida
Med hjälp av verktyget Klonstämpel i Photoshop retuscherades de hoppande poj-
karna bort ur bilden, för att den skulle bli annorlunda än framsidan. Dessutom
krymtes den till att endast uppta de två mittersta panelerna. Då utseendet på en
glasstårta är viktigt på ett annat sätt än när man köper ett glassblock behövdes en
produktbild. Eftersom den inte passade in på ett naturligt sätt på ovansidan place-
rades den tillsammans med smaktexten på den översta panelen på baksidan.
(Fig. 28) Hänsyn fick tas till att locket skulle överlappa en viss del av panelen.

4.3.6 Locket
Locket täcks av bilden från baksidan tillsammans med hallonen och fläderblomman
från framsidan. Pojkarna valdes bort för att inte ge ett för plottrigt intryck tillsam-
mans med smak och logotyp (Fig. 29). Locket orienterades på samma sätt som tex-
ten på sidorna för att ytterligare understryka hur förpackningen skall ligga när man
öppnar den.

4.3.7 Botten
Annan information som måste finnas med, men som inte är speciellt ”säljande” är
till exempel ean-kod och bäst före-datum. Glass kan undantas från kravet på bäst
före-datum, men då endast i portionsförpackning (§43, SLV FS 1993:19 (H 130)).
Dessa uppgifter placerades på undersidan, vilket åtminstone för ean-koden är en
utmärkt placering eftersom den sidan på ett naturligt sätt hamnar på sidan när kap-
seln ligger på bandet i kassan.

5. Symboler för märkning av 
livsmedelsförpackningar

5.1 Normpack
Den svenska organisationen Normpack har som syfte att främja konsumenternas,
handelns och industrins intresse för produktsäkerhet hos material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt att stärka medlemsföretagens
position främst på den svenska marknaden, men även på exportmarknaden och då
särskilt eu-länderna. AssiDomän Frövi är medlemmar i NormPack vilket gör det
möjligt såväl som lämpligt att använda NormPack-symbolen (Fig. 30) på förpack-
ningarna gjorda i Frövi Light.

Normpack-certifikat utfärdas av det säljande företaget, till sina kunder. Certifikatet
anger under vilka betingelser materialet/produkten lever upp till kraven i Normpack-
normen. Det innehåller uppgifter om materialets sammansättning, handelsnamn,
leverantör, användningsområden inklusive begränsningar, uppgifter om vilka regel-
verk som åberopas, total migration samt eventuella begränsningar vad gäller specifik
migration.

Christian Sabe
Calle Söderberg
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi
Konstruktion och design av glassförpackningar

i kartongkvaliteten Frövi Light

21

Figur 30 Normpack

Figur 28 Produktbild på undersidan

Figur 29 Locket till Archipelago Sorbet



5.2 Glaset och gaffeln
Ett förpackningsmaterial avsett att komma i kontakt med livsmedlet och lever upp
till vissa bestämmelser i EU-lagstiftningen får använda ”Glaset och gaffeln”
(Livsmedelsverket). Denna märkning är dock huvudsakligen förekommande på
plastbehållare. (Fig. 31)

5.3 Returpilar
De tre returpilarna i en triangelform är en internationell symbol som visar att varan
kan lämnas till återvinning (Fig. 32). Symbolen skapades redan 1970 till den första
”Earth Day” i usa och har sedan dess blivit internationellt vedertagen.

Den innebär inget krav att ett återvinningssystem existerar utan enbart att materia-
let är skilt från andra vilket möjliggör återvinning. Symbolens tre pilar skall repre-
sentera de tre stegen i återvinningsprocessen: Pil nummer ett representerar insam-
ling, den andra pilen står för återanvändning av materialet i nya produkter och den
tredje symboliserar konsumenten som väljer produker med återvunnet material. En
version som existerar parallellt i usa är tre pilar som beskriver en cirkel istället för
en triangel.

5.4 Die Grüne Punkte
Det tyska återtagningssystemet ”Duales System Deutschland” (DSD) använder sym-
bolen ”Die Grüne Punkte” (Fig. 33). Den togs fram 1990 och används idag i tolv
europeiska länder. Märkningen används även av producenter från andra länder som
säljer varor i medlemsländerna. Systemet är uppbyggt på att producenterna betalar
licensavgifter för att få använda symbolen på sina produkter. Avgiften är rörlig – Ju
mer miljövänlig förpackningen är och ju mindre förpackningsmaterial som åtgår,
desto lägre är avgiften. Pengarna går till att betala för hanteringen av använda Die
Grüne Punkte-förpackningar och återvinningsanläggningar där de manuellt sorte-
ras efter material innan återvinning. (Living On Earth, 1993)

Märkningen säger alltså inget om varken förpackningens eller produktens miljöpå-
verkan utan informerar enbart om att förpackningen kan sorteras i speciella behål-
lare (Livsmedelsverket).

5.5 Celiaki
En grönvit symbol med ett överkorsat sädesax (Fig. 34) används på livsmedel och
visar att livsmedlet kan anvädas i en glutenfri kost. Det är vanligt förekommande i
hela Europa och togs ursprungligen fram av det engelska Celiakiförbundet.

5.6 Gröna Nyckelhålet
Livsmedelsverkets symbol från 1989, ”Det gröna nyckelhålet” (Fig. 35), togs fram för
att hjälpa konsumenterna att hitta magra eller fiberrika varor. För glass är kravet att
den inte får innehålla mer än 6 gram fett per 100 gram glass. Märkningen används
inte för varor såsom rent kött eller fisk eller färska grönsaker eller frukt som är
naturligt fiberrika. (Livsmedelsverket)
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Figur 34 Celiaki

Figur 35 Gröna Nyckelhålet

Figur 33 Die Grüne Punkte

Figur 31 Glaset och gaffeln

Figur 32 Returpilar



5.7 Svalan
En symbol som ibland förknippas med, men inte används till livsmedel är Astma-
och Allergiförbundets symbol, ”Svalan” (Fig. 36). Den har funnits sedan mitten av
70-talet och är endast rekommenderande eftersom alla människor inte reragerar på
samma sätt och används i huvudsak på kemtekniska produkter och aldrig på livs-
medel.

5.8 Krav
Kontrollföreningen för ekologisk odling är en organistation som kontrollerar ekolo-
gisk odling och produktion. Deras märkning Krav (Fig. 37) ställer krav på såväl
besprutning som gödsling och djuretik. Att reglerna uppfylls kontrolleras årligen
genom besök hos medlemmarna av Kravs kontrollanter. Dock saknas direktiv för
hur förpackningar skall vara utformade.

5.9 Nordisk miljömärkning – Svanen
Svanmärket (Fig. 38) är det officiella nordiska miljömärket som utfärdas i Sverige av
sis Miljömärkning ab på uppdrag av Finansdepartementet.

Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer
att dessa produkter innebär mindre miljöproblem än andra produkter avsedda för
samma ändamål.

Produktens hela livscykel, från råvara till avfall, studeras. Kvalitets- och funktions-
krav ställs för att garantera minst likvärdiga egenskaper som för andra produkter.
Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svan-
märkta produkterna hela tiden tillhör de bästa ur miljösynpunkt.

Produkterna måste uppfylla vissa kriterier som omprövas vart tredje år. Märkningen
avser inte livsmedel och inte heller livsmedelskartong, endast tryckpapper och kar-
tong är de cellulosaprodukter som idag kan vara svanmärkta men märkningen utö-
kas kontinuerligt.

5.10 EU-blomman
Rosstjälken med eu-stjärnkransen är eu:s gemensamma symbol för miljömärkning
(Fig. 39). Ännu finns det bara kriterier för produktgrupper som disk- och tvättma-
skiner, hushålls- och toalettpapper samt jordförbättringsmedel, men regelverket
utökas hela tiden. Blomman kan ses som eu:s motsvarighet till den nordiska
Svanmärkningen. (Livsmedelsverket)

5.11 FSC
Forest Stewardship Council – fsc, är en oberoende, internationell organisation bil-
dad 1993 på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolk-
ningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder.
Organisationen ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar. fsc verkar för ett frivilligt ackrediterings-
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Figur 39 EU-blomman

Figur 38 Svanen

Figur 36 Svalan

Figur 37 Krav



program för organisationer och företag som certifierar skogsbruk och certifierar
alltså inte själva. Certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas lokala
förutsättningar och en av fsc:s viktigaste uppgifter är därför att stödja arbetena för
utvecklande av nationellt anpassade fsc-standarder. Den svenska delen bildades
1996 och tog till 1998 fram en nationell standard.

Produkter certifierade enligt fsc-standard ska komma från skogar som är brukade
på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel.

Företag som har ett certifikat får använda fsc:s logotyp (Fig. 40) på sina produkter
och i marknadsföringsmaterial. Dock måste logotypen åtföljas av en text som för-
klarar vad märkningen innebär. För sammansatta produkter, exempelvis kartong,
måste det även anges hur stor del av fibern som kommer från fsc-certifierad skog.
Den lägsta tillåtna nivån för få använda märkningen är 70%.

5.12 Rättvisemärket
Den rödvita symbolen med två barn på en gungbräda över en jordglob (Fig. 41)
garanterar bland annat att odlare och lantarbetare fått skälig ersättning för sitt
arbete. Licenser för märkningen utfärdas av Föreningen för Rättvisemärkt i samar-
bete med systerorganisationer i mer än tio länder. (Livsmedelsverket)

5.13 Max Havelaar
Den ursprungligen holländska märkningen med en beige elefant på svart platta
(Fig. 42) är numera internationell och visar att arbetare fått en skälig ersättning för
sitt arbete. Märkningen förekommer främst på kaffe och te.
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Figur 42 Max Havelaar

Figur 41 Rättvisemärket

Figur 40 FSC



Slutsats
Avsikten var att skapa två förpackningar avsedda för glass, med en återförslutnings-
mekanismer som fungerar bättre än på marknaden idag existerande konstruktioner.
Den ena skulle vara praktiskt framställbar och det är Kapsel A. Den andra skulle
fungera som en ”eye-opener” och det kravet uppfyller Kapsel B.

Systemet med ett separat lock för återförslutning är en enkel konstruktion som på
ett överaskande bra sätt löser problemet med otäta och kladdiga förpackningar, och
det är i själva verket förvånande att ingen annan använt sig av konstruktionen.

Kapsel B, med sin förmåga att växa och krympa efter behov, skulle kunna finna fler
användningsområden än enbart för glass eller sorbet. Exempelvis skulle den kunna
fungera till margarin och smör där dagens pappersbaserade lösning lämnar mycket
att önska. Möjligheterna med en kapsel som kan hålla olika mycket beroende på
vad situationen kräver är många.

Vad omslagsdesignerna beträffar, är konceptet med superhjältar en bärkraftig idé
om det inte vore för rättigheterna som blir invecklade när flera förlag är inblandade.
Dessutom krävs antagligen en paneuropeisk satsning för att få tillbaka licens-
pengarna genom skalfördelar.

Kartongens styvhet och dragstyrka har tillåtit att den lägsta ytvikten genomgående
kunnat användas. Detta är en stor fördel då flera europeiska länder tillämpar höga
avgifter baserat på förpackningarnas vikt, varför en minskning från till exempel 270
till 250 g/m2 kan innebära stora besparingar.

Erkännanden
Tack går till:

Thomas Reidarsson för exakta och utförliga svar samt tålamod med krångliga frågor.

Charlotte Andersson och Annica Alexanderson för arrangemang och support.

Linda Söderström för alla värdefulla tips om rapportskrivning och konstruktiva
kritik gällande kapslarnas utformning.

Magnus Levinsson för snabba svar på frågor om kartongen och dess möjligheter.

Patricia Strandberg för all hjälp med färgutskrifter.
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Bilaga B – Kapsel A

Ritningar
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Tidigare varianter
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Fig. B4 Del av testad låsmekanism (ej fungerande)

Fig. B3 Variant med lock i  bägge ändar för att kunna ha två smaker

Fig. B2 Variant med rundade kanter



Bilaga C – Kapsel B
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Bilaga D – Hero Ice

Spiderman
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Fig. D1 Omslag – Spiderman



Batman
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Fig. D2 Omslag – Batman



Superman
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Fig. D3 Omslag – Superman



Skisser
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Fig. D4 Tidigt stadium av Hero Ice logotypen

Fig. D5 Tidigt stadium av Hero Ice förpackningen



Bilaga E – Classic Mocca
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Fig. E1 Omslag – Classic Mocca



Bilaga F – Archipelago Sorbet
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Fig. F1 Omslag – Archipelago Sorbet



Bilaga G – Övergivna prototyper
En tidig version av Kapsel A byggde på principen att lägga två perforeringar som
gick över tre av kapselns fyra sidor. När en perforering rivits upp och panelen på
ovansidan tagits bort kunde kapseln vikas ihop liknande locket på en cigarettför-
packning (Fig. g1). Konstruktionen övergavs av flera skäl: Dels var det enligt
Magnus Levinsson på AssiDomän Frövi inte lämpligt att placera en perforering
över ett lager kartong, – för produktsäkerhetens skull bör man endast ha perfore-
ringar över dubbla kartonglager. Ett annat problem som ansågs vara för stort var att
det var svårt att få ut glassen ur en sådan konstruktion.
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Fig. g1 Tidig version av Kapsel A

Till Kapsel B experimenterades med en oktagonal förpackning avsedd för glasstår-
tor (Fig. g2). Konceptet byggde på att lockets flikar skulle vikas runt och på något
sätt bilda en fot som skulle kunna se attraktiv ut vid servering. Dock visade det sig
vara för komplicerat att förhindra att ”foten” blev kladdig av glassen och dessutom
gick det inte att skära upp tårtan då kapseln inte var tillräckligt stabil.

Fig. g2 Tidig version av Kapsel B


