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Sammanfattning
Projektet Design analysis and proposals of plastic screw caps in Australia ufördes i Högskolan Dalarnas regi i nära
samarbete med University of Western Sydney, Australien med Tetra Pak i Lund som uppdragsgivare under hösten 2006.
Uppdraget var att kartlägga det australiensiska förpackningslandskapet inom icke-kolsyrade drycker, med en förpackning tillverkad av plast som kunde öppnas i ett steg och där fokus låg på flaskans kork och öppning.
Projektet har resulterat i en kartläggning av de befintliga förpackningarna på den australiensiska marknaden, där till
slut sex stycken flaskor valdes ut för att testas på konsumenter. Varje flaska testades var för sig på totalt 20 personer och
summerades sedan i ett jämförelsetest och ett Likert-scale test. De båda testerna analyserades noga för att komma fram
till vilka egenskaper som är de viktigaste hos korkarna och för att sedan ligga till grund för förbättringsförslag. Dessa
förslag har sammanställts och så många som möjligt har försökts implementeras i ett nytt designförslag för en kork till
en flaska avsedd för den australiensiska marknaden. För att möjliggöra detta har även en viss fördjupning inom förpackningar i allmänhet gjorts och dessa kunskaper har sedan tillämpats vid designen av prototypen till den nya korken.
De viktigaste egenskaperna för en optimal öppningslösning, sett ur konsumentens synvinkel utan några
som helst hänsynstaganden till ekonomiska eller andra krav på förpackningen, har visat sig vara: lättbruten
tamper som garanterar att den tidigare inte varit öppnad, stor och rund greppstruktur som inte skadar huden,
ergonomiskt utformad kork som är lätt att greppa, lätt att skruva av och återförsluta samt en snygg design.
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Summary
The project Design analysis and proposals of plastic screw caps in Australia was performed at Högskolan Dalarna in
cooperation with University of Western Sydney, Australia. The Swedish company Tetra Pak, in Lund, were assigner for
the project that was performed 2006-2007. The commission was to do a survey about the packages for non-carbonated
drinks in Australia. The bottles had to be plastic, able to open in one step and with focus on the caps.
The project has result in design analysis and a new proposal of a plastic screw cap for the Australian market. Six
bottles were choosen and they were all testet on 20 consumers each with a Likert-scale test. The result from the test and
the survey underlied the work with a proposal of a new design. The most important qualities for a optimal opening is:
a tamper that is easy to break and also guarantee that is not been opened before, wide and soft grip, ergonomics, easy
to close and that is good looking.
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Förord
Stort tack till; Ljungbergsfonden som generöst bidragit med stipendium, Tetra Pak
som kommit med lämpligt uppdrag, samt alla snälla australiensare som underlättat
min vistelse och arbetet i övrigt. Utan er hade detta projekt och min resa till Sydney,
Australien aldrig blivit av. Projektet har varit mycket givande och att få chansen att
göra det i ett fjärran land är något som både utvecklat mig som Grafisk Ingengör och
som människa. Ett minne för livet!
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Genom Grafisk Teknologis samarbete med Broby Grafiska i Sunne gavs chansen att
få stipendiium vid examensarbete inom förpackningsdesign. Kontakt togs med Tetra
Pak i Lund för att hitta ett lämpligt uppdrag som skulle kunna utföras utomlands,
helst i Australien, då Göran Bryntse, examinator tillika lärare på Grafisk Teknologi,
etablerat ett samarbete med University of Western Sydney.
Tetra Pak intresserade sig för att få ett examensarbete i deras regi utfört i Australien
då de var i behov av att kartlägga den australiensiska marknaden mer noggrant och få
inblick i varför de flesta förpackningarna mer och mer övergår till plastförpackningar
istället för kartong i detta land.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga det australiensiska förpackningslandskapet i
Sydney med omgivning. Fokusering ska vara på icke kolsyrade drycker och hur deras
skruvkorkar är utformade. Korkarna ska vara av sådan typ att de kan öppnas i ett steg,
dvs att konsumenterna kan dricka ur förpackningen genom att t ex bara skruva upp
korken.
Kartläggningen av förpackningslandskapet ska göras för att ge tillräcklig med
fakta för att sedan kunna utveckla en ny specialanpassad förpackning för anvädning
i Australien.

1.3 Mål

Målet är att framställa skisser till en ny, intressant och kreativ produkt för den australiensiska förpackningsmarknaden som är anpassad till konsumenternas behov och
krav.
Kartläggningen ska även kunna användas för Tetra Paks räkning då de ska jämföra
produkter i olika länder eller då de ämnar att lansera en ny eller förbättrad förpackning i Australien.

1.4 Metod

Arbetet börjar med att skapa en överblick över hur förpackningslandskapet i Australien
ser ut. Detta genom en fyrstegsplan som Tetra Pak angett i deras projektförslag:
Beskrivning av uppgiften:
1. Gör en undersökning om hur den lokala marknaden ser ut i Australien då det
gäller skruvkorkar. Få en bild av hur förpackningslandskapet ser ut inom plastflaskor
med skruvkorkar som kan öppnas i ett steg. ”Tvåstegs”-förpackningar och ”sportkorks”-flaskor ska inte ingå i projektet. Förpackningarna ska vara livsmedelsförpackningar inom icke kolsyrade drycker och gjorda av plast (PET och HDPE).
2. Köp in så många flaskor som möjligt inom området (mellan 30 och 50 stycken)
som sedan ska kategoriseras och analyseras utifrån olika parametrar. Jämför alla små
skillnader och dokumentera noga. T ex utifrån form, funktionalitet, tamper och estetik. Utmärkande designelement helt enkelt. Analysera korkarna utifrån storlek, vikt,
friktion vid öppnande etc.
7
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Efter genomgången och analysen görs en rekommendation av fem stycken flaskor
med tillhörande korkar som representerar förpackningslandskapet i Australien och
Sydney. Dessa presenteras för de inblandade på Tetra Pak som är helt ovetande och
därmed måste övertygas. Först efter deras godkännande kan projektet löpa vidare.
3. Urvalet som görs måste ge en heltäckande bild av förpackningsanvändandet i
Australien. Bra/dåliga, kända/okända märken etc etc. Kolla även på helheten med
design av etiketter, viktigt att de inte stör funktionaliteten av korken. Utifrån urvalets
utseende bestäms vilka konsumentgrupper som produkterna ska testas på. Satsa på de
stora grupperna, förslagsvis familjer och ensamboende mellan 25-35 år.
4. Nu är det dags för verklighetstest! De tre tidigare punkter har bara varit teori.
Nu gäller det att bekräfta hypoteserna. Utför konsumentester, minst 20 stycken för
att få en heltäckande bild. Observera hur kunderna hanterar produkterna och hur de
angriper problem med dem. Hur löses ”work-arounds”? Efter observationen kan en
utfrågning vara aktuell för att få en helhetsbild om hur produkten uppfattades. De är
dessa problem som sedan ska åtgärdas i de nya förslagen!
Efter dessa fyra första steg, som ej bör ta mer än en vecka styck, är det dags att
presentera resultatet igen för att sedan kunna gå vidare mot mer praktisk tillämpning. Dessa inledande steg är mest för att ge kött på benen och en utbildning inom
området.
5. Den största och viktigaste delen av arbetet som bör ta 2/3 av tiden och består
av att komma på nya förslag och tillämpningar på nya produkter. Använd de nyvunna
fakta som fåtts och kom med bra idéer! Klipp klistra, sno idéer och gör något nytt bra.
Designen ska vara målstyrd mot de kriterier som visat sig vara viktigast!

1.5 Tidsplan

Arbetet påbörjas direkt vid anländande till Sydney i mitten på september 2006. De
fyra första punkterna som anges i 1.4. beräknas ta ungefär en vecka var.
Femte punkten tillräknas tre veckor i Australien och ev. mer arbete hemma om så
är behövligt.
Ingen deadline från Tetra Pak finns, projektet är viktigt men kommer främst att
användas för framtida kunskapshämtning.
Projektet redovisas i slutet av 2006 eller vid senare tidpunkt då tillfälle ges.
Eftersom det från början var aktuellt att göra projektet tillsammans med en student
från universitet i Sydney, som sedermera drog sig ur, blev tidsplanen mycket svår
att hålla och fokus lades på att kartlägga och testa produkter på plats i Australien.
Fördjupning och vidare designarbete har fortlöpt under våren 2007 hemma i Sverige
och nytt redovisningsdatum planerades till den 4:e juni 2007.
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2. Undersökning av förpackningslandskapet i Australien
2.1. Första intrycken

Vid anländandet till Australien blev det förstås många nya intryck på en gång. Nytt
land och stad samt främmande språk, kultur, människor och natur. Allt detta på en
gång gjorde det svårt att de första dagarna kunna koncentrera sig på de egentliga
orsakerna till varför förpackningarna skiljde sig så mycket från de svenska.
2.1.1. Skillnader mellan förpackningar i Sverige och Australien för icke kolsyrade
drycker
De första intrycken inom förpackningar bland icke kolsyrade drycker var att de flesta
var gjorda av plast. Uppskattningsvis upptogs 80 % av hyllutrymmet i affärerna av
plastförpackningar. Detta var givetvis bra, då det var plastförpackningar som skulle
beröras, men att skillnaden var så stor mot förpackningslandskapet i Sverige var svårt
att föreställa sig.
Andra tidiga konstateranden var att förpackningarna i Australien var betydligt större än i Sverige. På den australiensiska marknaden inom juiceförpackningar förekom
många olika stora förpackningar, eller rättare sagt dunkar. Två, tre och till och med
fyra liter var vanligt förekommande volymer på hyllorna. Dessutom fanns de i många
ovanliga storlekar, t ex 375 ml, 600 ml, 2.1 liter, 2.4 liter och 3.3 liter, förutom de vi
är vana vid i Sverige, dvs 250 ml, 500 ml, 1 liter, 1.5 liter samt 2 liter.
Dessa konstateranden ledde till en rad obesvarade frågor men då det sägs att det
första intrycket ofta är det viktigaste har därför stor vikt i den vidare fördjupningen
lagts vid dessa ovanstående punkter. Vidare om skillnader mellan förpackningslandskapet i Australien respektive Sverige kan ni läsa i kapitel fyra.
Inom mjölkförpackningar förekom nästan inga förpackningar alls gjorda av kartong. De enda var små mjölkförpackningar kring 3 dl och specialmjölk såsom sojamjölk etc.
2.1.2. Skillnader i användadet
Ett antal australiensiska familjers användande studerades och slutsatsen som snabbt
kunde dras var att de förpackningar som var vanligast förekommande var större
plastförpackningar, vanligast två liters, med handtag. Både för mjölk och juice var det
denna typ av förpackningar som var populärast. Frågeställningar som snabbt dök upp
var: Smakar inte juicen respektive mjölken plast? Är det bara användarvänligheten
som avgör?
En annan slutsats är att inköpsställena varierar i en större grad i Australien, där det
finns betydligt fler mindre, lokala affärer än i Sverige. En starkt bidragande orsak till
detta är att de flesta bensinstationer i Australien även har en liten affär med fullgott
utbud, betydligt mer välsorterade än bensinstationerna i Sverige.
På en av Australiens ledande matvarukedjors hemsida visas siffror över de populäraste varorna, dock framgår det inte om statistiken berör hela försäljningen eller bara
webshopen. Sorterar man på juice och tvåliters-förpackningar, vilket är en till synes
populär förpackning ute i stugorna får man uppgifter som visar annorlunda tendenser
9
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än de inledande observationerna. Bland de fem populäraste juicerna är endast en
förpackning av plast. Denna förpackning återfanns på andra plats. Övriga fyra är av
samma märke och skiljer sig endast i innehåll. (Woolworths, 2006)
Trots siffrornas tvetydighet gav de vissa indikationer. Kanske spelar inte förpackningen så stor roll, det viktigaste är innehållet samt vilken tillverkare det är som gjort
juicen. Vad som styr konsumenternas val är givetvis svårt att spekulera i. Mer om
marknadsföring går att läsa i kapitel fyra.

2.2. Inköp av förpackningar

Arbetet inleddes med att inhandla ett så stort antal förpackningar som möjligt inom
det specifika området. Då projektets huvuddel var att titta närmare på skruvkorkarna
valdes flera av de stora förpackningar bort, då de flesta hade exakt samma lösning
av öppning som de mindre. Detta urval gjordes även av ekonomiska och praktiska
skäl.
2.2.1. Urvalsgrupp
För att begränsa projektet och undersökningen av korkar och olika öppningar av
förpackningar fastställdes ett antal krav innan projektets start. De krav som ställdes
på förpackningarna var:
• innehåll i form av icke kolsyrad dryck
• plastförpackning
• enstegsöppning
2.2.2. Antal förpackningar
För att få ett tillräckligt stort spektrum när man gör ett liknande urval är det viktigt
att man uppnår en viss volym. Denna hade fastställts till 50 stycken vid det inledande
mötet med Tetra Pak i Lund och det var även detta antal som var målet med inköpen.
Samtliga de stora matvarukedjorna besöktes, samt flera olika mindre affärer där
utbudet varierade och där många speciallösningar återfanns. Totalt inhandlades cirka
45 förpackningar av varierande storlekar, se bilaga A.

Figur 1. Flaska med skruvkork samt kvalitetsförsegling.
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2.2.3. Bortfall
Som vid alla undersökningar förekommer ett visst bortfall, ett antal i urvalsgruppen som inte uppfyller samtliga önskade krav. Tyvärr visade det sig att flera av de
inköpta förpackningarna hade en kvalitetsförsegling under skruvkorken. Något som
var omöjligt att urskilja med blotta ögat vid inköpet.
Denna kvalitetsförsegling satt under skruvkorken på toppen av flaskan, se fig. 1.
till vänster, och gjorde förpackningen således till en tvåstegsöppning. Ett tiotal förpackningar visade sig ha denna lösning, de flesta av samma märke, men med olika
typer av skruvkorkar och kunde därför inte tas med i undersökningen.
En annan lösning av öppning som föll bort var ett lock till en förpackning för grädde. Grädde är förvisso tveksamt om det kan klassas som dryck, men då öppningen
ansågs intressant togs den med ett steg längre för vidare granskning.
Denna förpackning gick att öppna i ett steg då den redan var öppnad och det var i
detta sammanhang som den först upptäcktes, se figur 2. Då den senare kom att köpas
in oöppnad visade det sig att det var mycket svårt att utföra denna öppning i ett steg
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första gången och den föll utanför urvalet pga detta.

2.3. Analys och kategorisering

Först dokumenterades samtliga förpackningar med digitalkamera för att kunna
användas vid fortlöpande rapporteringar till Tetra Pak. Nästa steg var att mäta och
jämföra alla skruvkorkar från de olika förpackningarna. De parametrar som togs upp
i dokumentationen var:
• vikt
• höjd
• diameter
• typ av förslutning
• förslutningsbevis
• struktur
• färg
• typ av plast
• övrig form (avfasning, runda hörn, tryck, stansning etc)

Figur 2. Lock med tveksam tvåstegs-öppning.

Alla dessa parametrar ansågs viktiga att noggrant dokumentera för att sedan kunna
användas efter konsumenttesterna för att dra slutsatser om vilka egenskaper som gör
en bra kork, dvs att den uppfyller konsumenternas krav.
2.3.1. Vikt och storlek
Korkarna delades in i två huvudgrupper utifrån den påtagligaste egenskapen, storleken, vilket gav grupperna stora och små korkar (se fig.3). Gruppen stora korkar, med
en diameter på 38–42 mm, innefattade 28 stycken medan gruppen små korkar, med
en diameter på 25–33 mm, endast innehöll sju stycken.
En förklaring till att gruppen små korkar endast upptagit 20% av urvalsgruppen
var att dessa i stort sett endast återfanns på flaskor innehållandes icke kolsyrat vatten.
Då stora förpackningar valts bort i ett tidigt skede innebar detta att endast små "vattenflaskor" i storlekarna 375 ml, 500 ml och 600 ml inhandlades.
Vikten hos respektive kork mättes med en våg med två decimalers nogrannhet.
Trots att korkarna tvättats och torkats noggrant innan så skiljde det lite från kork
till kork även om de var till synes lika. Skillnader i produktionen samt kvarvarande
smutspartiklar från flaskornas innehåll tros ha skapat dessa skillnader.

Figur 3. Huvudindelning
stora (övre bilden) samt
små (undre bilden) korkar.

2.3.1.1. Stora korkar

I stort sett alla korkar i denna grupp varierade mellan 11 och 15 mm höjdleds, förutom
en som var något högre och uppmättes till 17 mm. Den vanligast förekommande höjden var 11 mm och förklaringen till detta var att många av de stora korkarna var av
samma typ, med endast ytterst små skillnader.
I vikt var det ytterst små skillnader och de varierade mellan 3.05 och 4.05 g. En av
korkarna skiljde sig dock rejält och vägde 4.80 g. Denna var tillverkad av hård plast
och kändes något solidare än de övriga.
2.3.1.2. Små korkar

De små korkarnas storlek varierade mellan 12 och 15 mm och vanligast förekommande var en höjd på 14 mm.
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Vikten bland de små korkarna, var något lägre än för de stora korkarna och varierade mellan 2.08 och 2.58 g, men även här var den en kork som urskiljde sig och var
betydligt lättare, med en vikt på 1.72 g.
2.3.2. Öppning och förslutning
Gällande öppningarna var det svårt att göra grovindelning. Samtliga förpackningar
hade samma sorts förslutning i form av en tamper som slits av vid öppnandet och blir
kvarsittande som en ring på flaskhalsen (se fig. 4). Antingen var ringen fixerad under
hela öppnandet och även efteråt, eller så föll den ner från korken efter att man öppnat
den. I samtliga fall var det mycket svårt att pilla bort denna ring och en förklaring
till detta skulle kunna vara att den ska sitta kvar som en indikation på att korken är
öppnad och garantera konsumenten att inte köpa en redan öppnad flaska. Vitsen med
att ringen faller ner är troligtvis att det ska vara lättare att se om flaskan redan varit
öppnad eller inte, då ett mellanrum skapas mellan kork och ring.
2.3.2.1. Perforering

Skillnaderna mellan de olika förpackningarna var hur denna ring var utformad och
hur den var konstruerad för att släppa från korken. Antalet perforeringar eller sammansvetsningar mellan tampern och själva korken noterades. Dessa varierade mellan
6 och 36 i antal och var även väldigt olika i storlek. Tilläggas kan att det vanligaste
var 8 stora svetsningar mellan kork och tamper.
2.3.2.2. Struktur

Med blotta ögat var det mycket svårt att urskilja några stora skillnader mellan greppen, dvs strukturen av korkens kanter. Mönstren var snarlika men en indelning
gjordes i liten, mellan och stor struktur. En principiell skiss gjordes även i de fall där
strukturen hade en speciell form, tex trekantig och rundad, eller då avståndet mellan
varje ribba skilde sig markant från de övriga.
Dessa former återges tyvärr inte i sin helhet i Bilaga B som berör alla fakta om
skruvkorkarna, då det skulle varit alldeles för tidskrävande att avbilda samtliga i
datorn. Dessa har istället kommit till nytta i analysen efter konsumentesterna och kan
således läsas mer om i kapitel fem.
2.3.2.3. Öppningsvinkel

Öppningsvinkel beskriver antalet varv eller gradtalet som krävs för att få av/på
korken. Samtliga korkar testades för att se hur många varv de behövdes skruvas av
respektive på innan de lossnade eller slöt tätt ordenligt. Resultaten var väldigt varierande mellan 90 till 540 grader, dvs ett kvarts till ett och ett halvt varv. Dessa värden
representerar det minsta möjliga användaren behöver skruva för att få tillbaka korken.
I värsta fall kan korken behöva vridas ända upp till 720 grader, dvs två varv och detta
beror på slumpen var man sätter tillbaka korken.
Antalet varv är i direkt samband med hur gängorna är utformade. Många av de
populära korkarna hade små gängor, med flera gängningsmöjligheter per varv. Med
detta menas att korken kan börja gängas på fler än två ställen, vilket är det vanligaste
för skruvkorkar.
2.3.2. Färg och form
Färgen på korken noterades, främst för att se om den kan ha någon framtida inverkan
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på vilken kork konsumenterna föredrar. Noterbart var att alla utom två korkar var
kulörta.
Notis togs även om korkarnas utseende. Endast ett fåtal hade rundade hörn. Bland
de stora korkarna var det endast fyra stycken eller drygt 11 % som hade avrundade
hörn. Endast en hade annan form än än de övriga och denna kork var sfärisk, se fig.5
till höger.
2.3.2.1. Övriga estetiska utmärkanden

Redan tidigt under projektets gång stod det klart att inte företagen hade lagt särskilt
stor vikt vid att särskilja korken mot sina konkurrenters förpackningar. Endast två
stycken återfanns med tryckt logo och ytterligare två med logotyp präglad i plasten.

Figur 4. Förslutning på
samtliga förpackningar.
Den gula ringen som blir
kvarsittande på flaskhalsen.

2.3.3. Typ av plast
Korkarna delades in utifrån vilken sorts plast de var tillverkade i, hårda respektive
mjuka. Fördelningen bland de stora korkarna var ungefär 50/50, medan de små korkarna till 100 % var gjorda av hård plast.

2.4. Urval

Efter att kategoriseringen gjorts var nästa uppgift att välja ut fem stycken förpackningar med korkar som skulle kunna sägas representera det australiensiska förpackningslandskapet och sedan testa dessa på konsumenter.
Återigen för att göra distributionen enklare valdes små förpackningar med sådana
korkar som var väl representativa. Detta trots att iakttagande tidigare gjorts att de
stora förpackningarna dominerat stort hemma hos det australiensiska folket.
Enligt anvisningarna skulle de fem förpackningarna representera hela det australiensiska förpackningslandskapet, även de dåliga, och det var vid denna punkt som
det mesta arbetet fick läggas. Vilka uppfattas som dåliga? Vilka egenskaper är negativa vid öppnandet av korken? Hur ser en bra kork ut? Flera frågor som alla krävde
noggranna iakttagelser och fakta för att få fram svaren.

Figur 5. Sfärisk kork.

2.4.1. Viktiga egenskaper
Den absolut viktigaste egenskapen för en kork på en flaska med drickbart innehåll är
ganska självskriven: att den för konsumenten går att öppna på ett tillfredsställande
sätt.
Men en kork har fler egenskaper än så, det upptäcker man närman studerar den
noga. Dessa är:
• garantera att förpackningen är oöppnad vid inköp
• vara återförslutningsbar
• lätt att öppna och stänga flertalet gånger
• hålla tätt, dvs inte läcka
• ergonomiskt utformad så att den inte skadar konsumenten
• locka till inköp genom rätt färg och form
• vara lätt för att minska totalvikten, viktigt vid transport osv.
• återvinningsbar
(A Handbook of Food Packaging, A.Paine, 1992)
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Figur 6. Nominering
nummer ett.

2.4.2. Övriga faktorer
Många av ovan nämnda egenskaper påverkas av en rad faktorer från omgivningen.
T ex blir vissa korkar mer svåröppnade än andra då de är fuktiga. De påverkas alltså
av omgivningen på ett sätt som är svårt att ta med bland korkens egenskaper.
Sådana faktorer har helt bortsetts ifrån och istället har fokus lagts på att hitta korkar
med utmärkande egenskaper, både bra och dåliga.
En av de faktorer som dock kan tas med är hur flaskan under korken är utformad.
Hur påverkar flaskans utformning öppnandet? Detta är en mycket intressant fråga
som har tagits med i nomineringarna av de fem förpackningarna för att sedan kunna
se vilken inverkan de verkligen har.

2.5. Nominering

Figur 7. Nominering
nummer två.

Figur 8. Nominering
nummer tre. Kantig flaska.

Syftet var att nominera fem stycken förpackningar för Tetra Pak i Lund som sedan
skulle kunna ge sin syn på saken. Tankegångar och kriterier var tvungna att vara
väl formulerade då informationen sändes via mejl och skulle sedan bedömas på en
datorskärm.
Utifrån ett konsumentperspektiv utsågs fem stycken kandidater som skulle kunna
representera den australiensiska marknaden. Inte bara de fem bästa utsågs, utan här
togs hänsyn till korkarnas och även flaskornas utseende, för att få så olika egenskaper
som möjligt. En viss gradering, ranking, av kandidaterna gjordes men denna skulle
endast ses som ett riktmärke, då den inte var baserad på fakta utan endast eget tycke
och smak. De fem utvalda flaskorna visade sig vara helt olika. Vid närmare eftertanke
skiljde sig en del flaskor så mycket att de var varandras raka motsatser, så genom
att para ihop dem två och två skulle man kunna få svar på vilken sorts förpackning
som gör öppnandet enklast. Eftersom en flaska nu blev utan partner att jämföras med
utsågs en sjätte kandidat som motsats till denna.
Dessa sex kandidater som så småningom skulle testas på en grupp konsumenter
för att se vilka av korkegenskaperna som är viktigast delades in i tre par. Detta för
att se vilka egenskaper hos flaskan som påverkar öppnandet mest. Flaskegenskaper
för de tre paren var:
• Hård – mjuk plast
• Runda – kantiga former
• Löst handtag – ingjutet handtag
2.5.1. Flaska nummer ett
Flaskan har ett löstagbart handtag som ser billigt ut och försvårar öppnandet. Korken
är kantig och skaver något i handen vid öppnande. Känns tung och klumpig och var
den av alla korkar som vägde mest. Att paras ihop med nummer två för jämförelse
av handtag. Se fig. 6.
2.5.2. Flaska nummer två
Kork av mjukplast som finns på i stort sett alla mjölkpaket i storlekarna två liter och
tre liter. Bra handtag som är ingjutet i flaskan. Korken känns liten och svårgreppad
då tampern ligger utanför och stör. Se fig. 7.

Figur 9. Nominering
nummer fyra. Den enda av
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2.5.3. Flaska nummer tre
Samma kork som föregående, men som har en bättre lösning för tampern och även
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stängs med ett vridmoment på endast 90 grader. Kan gängas på vid åtta ställen per
varv vilket gör den mycket bra vid återförslutning. Fyrkantig flaska som kan jämföras
med flaska nummer fem. Se fig. 8 på föregående sida.
2.5.4. Flaska nummer fyra
Vattenflaska ”on the go”. Mycket känt märke och påkostad flaska av mjukare plast
med specialdesignad flaska och logotyp på korkens topp. Korken känns lite väl lätt
och billig och är inte helt ergonomiskt utformad. Att paras ihop och jämföras med
nummer sex. Se fig. 9 på föregående sida.
2.5.5. Flaska nummer fem
Mjölkförpackning av hårdare plast, som påminner om samma material som korken
är gjord av. Kändes väldigt lättöppnad och är dessutom lätt att återförsluta. I stort sett
samma kork som flaska nummer två och tre, men kräver 180 graders stängning. Se
fig. 10.

Figur 10. Nominering
nummer fem. Hårdare
plast för förpacknigen.

2.5.6. Flaska nummer sex
Genomskinlig, ljusblå, snygg kork av hårdare plast. Lätt att öppna och stänga.
Specialdesignad flaska av hårdare plast som ger ett stabilt intryck. Se fig. 11.

2.6. Från nominering till slutgiltiga kandidater

Efter att nomineringarna tagits fram var det dags att presentera dem för Tetra Pak i
Lund. En power point-presentation gjordes i ordning och skickades ner digitalt för
granskning. Tetra Pak gillade det de såg och beslutade att de nominerade förpackningarna var godkända, förutom att det vore intressant att se någon med samma kork
i större volym för att se hur det påverkar konsumenterna.
Frågan var nu hur detta skulle lösas på bästa sätt för att inte förstöra de övriga
jämförelsemöjligheterna mellan de olika förpackningarna.
2.6.1. Ny kandidat
Då alternativet att utöka gruppen till sju olika förpackningar troligtvis skulle
innebära alltför mycket arbete ansågs det bäst att försöka hitta en större volym bland
några av de redan nominerade.
De enda förpackningarna där en större volym kunde hittas var flaska nummer två
och flaska nummer fyra. Då nummer två har exakt samma kork som nummer tre och
fem var denna flaska given för att gå upp i volym.
Denna typ av kork som finns på flaska nummer två är exakt samma som för andra
mjölkförpackningar i volymerna två liter och tre liter. Dock är det endast två litersförpackningen som har samma form (fyrkantig) på flaskan. För att inte ändra för
mycket i grundtankarna men ändå få med den nya parametern volym så valdes en
mjölkförpackning av tvåliters-modell enligt figur 12 som ersättare till den tidigare
nominerade flaska nummer två.
Sex slutgiltiga kandidater hade nu utsetts för att testas på konsumenter.

Figur 11. Nominering
nummer sex.

Figur 12. Ny kanditat som
ersätter nummer två.
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3. Konsumenttest
3.1. Målgrupp

Vid det inledande mötet med Tetra Pak fastslogs att intressanta målgrupper att utföra
tester på vore familjer och unga personer med eget hushåll. De utpekades som de
stora och intressanta grupperna inom detta område.
Då volymen hos de utvalda förpackningarna var en liter eller mindre för samtliga
utom en skulle den främsta målgruppen kunna vara yngre personer med eget boende.
Denna grupp av människor skulle i Sverige vara i åldrarna 20-30 år, men då det är
betydligt svårare att få bostad i Australien och främst Sydney, fastställdes de till 2535 år.
Motiveringen till varför dessa människor skulle vara mest intressanta för detta test
är att de köper mindre förpackningar då de inte förbrukar så mycket mjölk och juice.
Dessutom anses unga vara mer medvetna om sina val, de skulle därmed kunna ge mer
konstruktiv kritik till korkarna och förpackningarna jämfört med äldre.
3.1.1. Målgruppens storlek
För att få trovärdighet när man gör ett konsumenttest gäller det att man uppnår en
tillräckligt stor grupp som genomför testet. Enligt Bengt Håkansson, UA Package
Development vid Tetra Pak i Lund (2006), krävs det minst 20 intervjuer, dvs testpersoner, vid denna typ av test för att få siffror som är trovärdiga och ger en övergripande
bild.
Vid färre antal är det risk att man får en för liten spridning mellan personerna, att
alla kommer från samma urvalsgrupp och att de ger en missvisande bild.

3.2. Olika testmetoder

När målgruppen är fastställd är det dags att välja vilken sorts test (mätning) som är
lämpligast att genomföra. Stor vikt måste läggas vid vilket sorts test som ger bäst
resultat, samt hur frågorna ska utformas på bästa sätt. Vid produkttester mot konsumenter är det ytterst viktigt att testen utformas så noga som möjligt, så att exakt
rätt del av produkten berörs. Detta för att testen inte ska kunn missförstås. Ofta har
testpersonen ytterst liten tid på sig att fylla i formulär alternativt svara på frågor,
innan minnet sviker. Detta gäller särskilt då flera produkter testas vid samma tillfälle.
Då kan nämligen olika egenskaper blandas ihop och testet blir då helt förkastligt.
(Trochim, 2006)
Alla testmetoder innefattar en sorts mätning. Även om frågorna formuleras i ord
och innehåller påståenden om upplevelse etc är det viktigt att de går att räkna om till
siffror så att ett resultat kan tas fram i slutet av testet. Oavsett vilken testmetod man
väljer är det viktigt att ta reda på vilket mål som finns med mätningen, vad fokus
ligger på. (Trochim, 2006)
För att testen ska räknas som en mätning krävs att en serie av frågor samverkar.
Fördelen med detta är även att analyser kan påvisa vilka frågor som hänger samman
och påverkar konsumenternas val. (Trochim, 2006)
Det finns en rad olika sätt att utforma tester på och i de följande avsnitten kommer
några av dem att kort presenteras.
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3.2.1. Customer Features Analysis (CFA-test)
För att genomföra en CFA krävs först och främst att alla egenskaper som konsumenterna anser viktiga med en viss sorts produkt fastställs. Dessa kan fås genom broschyrer med fakta, försäljare samt att att studera förpackningarna.
Efter att ha fastställt dessa kan man gå vidare med att välja ut konkurrenters produkter. Dessa ska vara med i testet för jämförelse med sin egna utvalda produkt samt
för att få fram var marknaden kan utvecklas ytterligare, dvs inom vilka områden
där det finns "svarta hål" (sådana egenskaper där ingen produkt når upp till max).
Resultatet man får fram används för att se vart man kan förbättra sin produkt, vilka
områden som klassas som viktigast av konsumenterna och om det finns svarta hål
som kan erövras. (Alexander, 2006)
Själva testet går till så att produkternas egenskaper rangordnas relativt på en skala
från ett till fem, där den viktigaste och mest grundläggande egenskapen får fem.
Sådana egenskaper som är direkt beroende på vilken målgrupp man tillfrågar får
lägre rang. T ex vid jämförelse av tält så rangordnas vikten lågt, då det beror på vilken sorts campare man tillfrågar. Ett schema görs upp och testpersonen fyller sedan
i sina betyg, vilka sedan multipliceras med rankingpoängen och ger en slutsumma.
(Alexander, 2006)
3.2.2. Likert-scale
Likert-scale är en skala då det gäller mätningar/tester och är uppkallad efter dess
grundare med samma efternamn. Likert-skalan kan även kallas summeringsskala för
att den i slutet lägger ihop testpersonernas gradering med den som testets utformare
gjort (uppskattad ranking). Kort beskrivet utformar du en Likert-scale på följande
sätt:
1. Ställ i ordning alla potentiella frågor som skulle kunna vara med i testet. Dessa
ska kunna graderas i en skala om 1-5, där 1 = håller inte alls med och 5=håller helt
med. Dessa frågor kan ofta helt tas fram av den som utformar testet då den personen
har god inblick i sakfrågan, men ibland kan det vara av fördel av att ta hjälp av experter för att få en bättre överblick.
2. Nästa steg är att ranka frågorna, vilket görs i en skala från 1-5 beroende på hur
väl frågan överensstämmer med vad man vill ha ut av undersökningen.
3. Här gäller det att välja ut de slutgiltiga frågorna till testet. Hänsyn kan tas till
vilka frågor som har samband till vilka.
4. Administrera testet. Frågorna som bör vara 10-15 st, graderas från 1-5 enligt
skalan under punkt 1. På vissa frågor kan det vara nödvändigt att vända på skalan för
att få rätt betyg i slutet.
5. Summera testpersonens svar med utformarens gradering och du får fram en
slutpoäng för frågan.
(Trochim, 2006)
3.2.3. Andra testmetoder
Det finns givetvis flera andra testmetoder också, men någon större fördjupning inom
dessa kommer inte att göras då de aldrig var aktuella för det test som skulle utföras.
Här är några andra testmetoder:
Guttman scaling - en metod där testpersonen endast markerar om han håller med
om påståendet som ställs i frågan. Betyget av hur många påståenden testpersonen
håller med om.
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Thurstone scaling - finns i tre olika varianter där samtliga går ut på att frågorna rankas och väljes utifrån avancerade beräkningar, för att i slutändan ge cirka
tio frågor som testpersonerna kan svara "håller med" eller "håller ej med" på.
(Trochim, 2006)
3.2.4. Val av testmetod
Från början var det tänkt att ett CFA-test skulle utformas, men detta insågs snart bli
för avancerat. Administrationen kring att utföra ett sådant test hade varit alldeles för
stort, särskilt då sex olika flaskor/korkar ämnades att testas på en och samma gång.
Istället föll valet på att utforma ett test utifrån Likert-scale då detta skulle kunna
ge minst lika nogrann inblick i produkternas egenskaper som ett CFA-test, men med
något mindre administration.

3.3. Utformning av enkät

För att kunna sammanställa testet på ett så enkelt sätt som möjligt utformades en
enkät att fylla i direkt efter att varje flaska testats.
I enkäten, som fylldes i ett exemplar för varje testad produkt, ingick två olika formulär. Ett där den utvalda testmetoden "Likert-scale" användes för att ge svar på vilka
korkar som var mest uppskattade hos konsumenterna samt vilka andra faktorer som
påverkar öppnandet och återförslutandet. Det andra formuläret innehöll jämförelser,
där olika egenskaper ställdes mot varandra. Detta formulär kallas i fortsättningen för
jämförelseformulär. Detta bygger inte på någon av de tidigare nämnda testmetoderna
utan är mer av enkät-typ, där testpersonerna fyller i de egenskaper de uppskattar
mest.
3.3.1. Likert-scale formuläret
Det dokument som delades ut till testpersonerna finns som bilaga C. Detta formulär
fylldes i direkt efter öppningsprocessen av varje flaska. Detta för att inte blanda ihop
de olika flaskornas egenskaper.
Formuläret delades in i tre delar; öppnande, återförslutning samt fysiska egenskaper för korken, vilka innehöll sex respektive tre och åtta frågor. Längst ner på varje
formulär kunde även testpersonen fylla i kommentarer om vad som var bäst respektive sämst med varje kork, men detta var av sekundär prioritering och fylldes bara i
då det verkligen behövdes.
3.3.2. Jämförelseformulär
Det andra formuläret utformades på enklast möjliga sätt där testpersonen fick välja
vilken av två jämförbara flaskor de gillade bäst. Här var det endast flaskornas egenskaper som togs i åtanke. T ex ställdes de båda flakorna med handtag mot varandra
i den första frågan och där fick testpersonerna välja vilket, det ingjutna eller det lösa
handtaget, som de gillade mest. Detta formulär finns i bilaga nummer C.

3.4. Utförande
Figur 13. Samtliga flaskor uppradade
för att i ett svep testas på totalt 20
personer.
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Då tidsplanen var väldigt pressad för arbetet på plats i Australien blev det tvunget
att rationalisera utförandet av testerna. (Alla förpackningar inhandlades samma dag
som de skulle testas och allt ställdes sedan upp i en lokal på University of Western
Sydney.) Alla tester utfördes i ett svep och allt videodokumenterades utifall att ett
senare behov av att gå tillbaka och kontrollera eventuella oklarheter skulle uppstå.
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Tyvärr var det svårt att hitta försökspersoner som fullständigt passade in på målgruppkraven, då de flesta studenterna var i 20-års åldern. I första hand valdes de
med eget hushåll ut, men då inte de räckte till utgjordes resterande testpersoner av
studenter i allmänhet.
Däremot visade det sig att samtliga av dessa studenter var mycket insatta i området,
då samtliga gick ingenjörsutbildning inom industridesign. De var välbekanta med
utformningen av testerna och de hade inga problem att formulera sig, vilket underlättade det hela och gav många tänkvärda kommentarer.

Figur 14. Flaskorna nummer ett och
två i jämförelse av handtag.

3.5. Resultat och analys av jämförelseformulär

Eftersom jämförelseformuläret var det av de båda formulären som var absolut enklast utformat, analyserades detta först, för att ge en övergripande blick. De 20 olika
formulären sammanställdes och diagram över de olika frågorna togs fram. Eftersom
försöksgruppen bestod av ungefär lika många män som kvinnor togs även statistik
fram för olika kön, för att se om några samband kunde dras av detta.
Resultatet räknades fram i Excel och presenteras i bilaga D. Intressant från testet
var att då man delade upp resultatet per kön blev svaren förvånansvärt lika i de flesta
frågor och att detta inte hade så stor inverkan i de olika jämförelserna. I de två sista
frågorna var skillnaden mellan könen större. Testpersonerna skulle där välja en favoritkork och en favoritflaska och i detta fall verkar män och kvinnor prioritera helt
olika.
3.5.1. Resultat av jämförelse mellan olika egenskaper hos flaskorna
De fyra inledande frågorna i jämförelsetestet berörde egenskaper hos flaskorna och
endast de flaskor med liknande egenskaper togs med, t ex de med handtag i fråga
nummer ett. Dessa jämförelser gjordes för att se vad som påverkar öppnandet av
flaskan förutom själva korken.
Fråga 1. Jämförelse av flaskornas handtag. I detta fall var det endast två flaskor
med handtag så dessa ställdes mot varandra, se fig. 14. En med ingjutet handtag i
flaskan och en med ett externt handtag fäst runt halsen på flaskan (nummer ett och
två). Resultatet talade sitt tydliga språk och flaskan med ingjutet handtag, alltså flaska
nummer två, var klart bäst och fick 70% av rösterna.
Fråga 2. Jämförelse av flaskornas form. Här valdes två likvärdiga flaskor ut, en
rund och en fyrkantig för att se hur denna egenskap påverkar öppnandet (se fig.
15). Här blev resultatet lika mellan de båda och formen på flaskan verkar alltså inte
påverka öppnandet nämnvärt.
Fråga 3. Jämförelse av storleken på korken. Den enda flaskan med liten kork
ställdes mot en ungefär lika stor flaska, men med stor kork (se fig. 16). Flaskan med
liten kork fick flest röster, 60% mot 40% men inga betydande slutsatser kan dras av
detta resultat.
Fråga 4. Jämförelse av flaskornas egenskaper utifrån typ av plast. Här jämfördes
tre flaskor av olika typer av plast. En hård, en lite mjukare och en väldigt mjuk (se
fig. 17). Här blev resultatet väldigt tydligt och en flaska tillverkad av hårt material,
nummer sex, segrade stort med hela 70% av rösterna.

Figur 15. Flaskorna nummer tre och
fem i jämförelse av flaskform.

Figur 16. Flaskorna nummer fyra och
sex i jämförelse av korkstl.

Figur 17. Flaskorna nummer två, tre

och sex i jämförelse av plasttyp på
3.5.2.Resultat av jämförelse av testpersonernas favoritval
I de två sista frågorna var det dags för testpersonerna att välja sina favoriter bland flaskan.
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samtliga flaskor.
Fråga 5. Val av favoritkork. Ingen entydig vinnare kunde utses, men däremot
utkristalliserades tre favoriter. Dessa var korkarna tillhörande flaska nummer ett, två
och sex, tre stora korkar, varav två tillverkade i hård plast, se fig. 18 till vänster.
Fråga 6. Val av favoritflaska. Här skulle samtliga egenskaper vägas in. Resultatet
visade sig skilja sig betydligt från föregående fråga och en direkt slutsats om att det
inte bara är korken som är viktig för öppnandet kunde konstateras. Kandidat nummer
sex, fick flest röster med 32%. Två flaskor, kandidat nummer tre och fem fick nästan
inga röster och detta gällde även på den föregående frågan. Dessa borde alltså helt
kunna uteslutas i det fortsatta arbetet.
Intressant var också att kandidat två fick 23% av rösterna varav alla var av kvinnor
vilket innebär att det var den absolut mest populära flaskan bland kvinnor.

Figur 18. De tre korkarna som utkristalliserades som favoriter i jämförelsetestet verkar inte bara vinna röster på
sina egenskaper utan även för att de
är snygga.

3.5.3. Analys och slutsats av jämförelsetestet
De egenskaper som uppskattas mest gällande flaskan är ingjutet handtag och att den
ska vara tillverkad av hård plast. Formen på flaskan verkar vara av mindre betydelse.
Gällande korken är det de stora korkarna som är populärast i slutet av testet, men i
frågan angående vilken storlek som är bäst (liten–stor) fick den lilla korken något fler
röster. Det är med andra ord ett tvetydigt resultat. Hur populär korken är verkar alltså
inte ha direkt samband med dess storlek utan att andra egenskaper är viktigtare.
Förutom detta så är det svårt att dra några ytterligare slutsatser av jämförelsetestet
och detta fick främst fungera som en vägvisare för vilka flaskor respektive korkar
som är populära.
3.5.4. Kommentarer till jämförelsetestet
För att få ökad förståelse varför testpersonerna svarat som de gjort lästes samtliga
kommentarer som lämnats i samband med jämförelsetestet igenom. Några av kommentarerna var väldigt tänkvärda och har därför tagits med här som en viss förklaring
till resultatet.
I en kommentar berörs vikten av rundade hörn. Testpersonen förklarar att rundade
hörn på korken gör den mer lättöppnad och samtidigt mer komfortabel.
Flera personer påpekar att de har valt en viss kork mestadels för att de är välbekanta med den, dvs att de använder den dagligen. Detta är en parameter som helt
bortsetts från tidigare och som kan förklara en hel del om varför vissa flaskor har fått
fler röster än andra, även om de är till synes lika för övrigt.
Även plasten som korken är tillverkad av berörs och här framgår det tydligt att
hårdare plast ger ett mer förtroendegivande intryck, samt att dessa korkar anses lyxigare. Utseendet tycks alltså vara en viktig faktor, som kanske till och med går före
praktiska funktioner i konsumenternas val av kork?

3.6. Resultat och analys av Likert-scale formulär
Figur 19. Ett välbekant grepp
för många av testpersonerna. Öppna
mjölkförpackningen är något vi gör
dagligen och detta kan ha påverkat
testresultatet.
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Precis som vid jämförelsetestet fördes all data in i Excel, men för Likert-scale formulären var det betydligt mer då varje flaska hade ett separat dokument med 17 frågor.
Det omfattande materialet gjorde det även betydligt svårare att analysera och trots
att mycket tid har lagts på denna del kan det tyckas att analyserna är knapphändigt
utförda. Kanske hade en mer matematisk analys varit önskvärd, men detta är något
som bortprioriterats då de viktigaste slutsatserna ändå gått att fastställa.
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3.6.1. Sammanställning av frågorna
Till att börja med sammanställdes alla frågor och räknades om till en procentuell del
av maxbetyget. Detta var nödvändigt för att kunna jämföra de olika egenskaperna
och flaskorna sinsemellan eftersom betyget 1 klassades som högst på vissa frågor
och betyget 5 på vissa. Dessa procentuella värden presenterades sedan i stapeldiagram, ett för varje del av testet (öppning, återförslutning och fysiska egenskaper hos
korken). Dessa diagram återfinns i bilaga D.
3.6.2. Analys av sammanställningen
Efter att sammanställningen utförts blev det relativt lätt att se vilka korkar och flaskor
som var bra respektive dåliga inom olika områden.
I den första kategorin som berörde öppnandet fick testet tre segrare och en riktig
förlorare. De tre som klarade den delen bäst var flaska nummer två, tre och fem och
de uppnådde alla 83-85%. Att just dessa tre fick så lika värden kan förklaras med att
de är i stort sett lika, ytterst små saker skiljer själva korkarna. En flaska som utmärkte
sig åt andra hållet och nådde upp till endast 53% var nummer sex. Denna var mycket
svåröppnad då tampern var extremt svår att bryta och detta gav dåliga betyg.
I den andra kategorin som berörde återförslutning blev det utklassningsseger för
flaska nummer två. Denna fick toppbetyg på samtliga tre frågor i kategorin och dess
egenskaper verkar med andra ord optimerade för att underlätta återförslutning.
I den tredje kategorin var det mycket jämnt och inga direkta favoriter eller skräckexempel kunde direkt utses. Analysen fortsatte istället med att skatta frågornas värde
och räkna ut en total poängsumma i enlighet med den sista punkten för hur ett Likertscale formulär ska analyseras. Gradering av frågorna gjordes relaterade till korken på
en skala från 1-5 där 5 var högst. Exempelvis fick frågan om korken gjorde det enklare att öppna graderingen 5 medan frågan om flaskan gjorde det enklare att öppna
bara fick graderingen 3. Denna analys finns presenterad som bilaga D.
3.6.3. Resultat av Likert-scale analysen efter gradering
De skattade värdena multiplicerades med procentvärdet för varje fråga och gav således en slutpoäng. Summan av alla frågorna kunde sedan jämföras för att se om detta
gav någon skillnad mot det som tidigare konstaterats. Efter att slutsummor beräknats
fram var det även lätt att se vilka som var testets egentliga vinnare.
En sak som kom fram efter graderingen var att flaska nummer ett var bäst sett till
korkens egenskaper. Tidigare hade alla sett ungefär lika bra ut, men efter omräkningen kunde nu konstateras att denna kork hade bäst egenskaper. Detta berodde på
att den tidigare fått lägre betyg pga utseendet och att den "ser billig ut".
Intressant var att nu få fram vinnaren totalt sett och här vann flaska nummer två.
Tätt därefter följde nummer tre och fem. Testets stora förlorare var flaska nummer
sex.

3.7. Ingående analys av varje flaska

När testets bästa respektive sämsta kork hade utsetts fanns fortfarande frågor att
besvara. För att kunna reda ut varför vissa av korkarna var bättre än andra gjordes en
ingående analys av varje flaska.
3.7.1. Flaska nummer ett
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Figur 20. Flaska nummer ett har
en hög kork som gör den lätt att
greppa. Observera att det lösa handtaget inte ens används i detta fall.

Figur 20. Flaska nummer två har en
flat kork som vissa upplever
att det är svårt att få ett riktigt grepp
om.
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Den höga, stora korken som är tillverkad av hård plast fick högst betyg av alla gällande dess egenskaper. Testpersonerna uppskattar särskilt att de får ett bra grepp
kring korken och att den har bra fäste som ej gör ont då man öppnar den. Av de tre
personer som var över 45 år fick denna kork toppbetyg på samtliga frågor och den
verkar vara välanpassad för såväl kvinnor som män.
Negativa egenskaper för denna kork har främst med återförslutningen att göra
och framförallt uppfattas den som svår att skruva tillbaka och att man får skruva
för många varv. Korken upplevs även som tung, vilket inte är så konstigt då den är
nästan dubbelt så tung som övriga korkar i testet. Dessutom verkar flaskans handtag
göra det något svårare att öppna och stänga då detta plasthandtag är alldeles för löst
sittande och dessutom för mjukt.
Studerar man kommentarerna som lämnats till denna flaska framgår det tydligt
att det är just storleken på denna kork som gör att den uppskattas av många och då
främst att den är högre än de andra korkarna vilket gör den lättare att greppa, se fig.
20. När det gäller det negativa påpekar flera att den var svåröppnad och att tampern
följde med korken av. Dessutom påpekar flera att handtaget är för mjukt och gjorde
förpackningen svåröppnad då man inte fick ordentligt grepp om den.
3.7.2. Flaska nummer två
Denna har ett ingjutet handtag i flaskan och detta verkar göra att, trots sin volym på
två liter, så är den mycket lätt att få bra grepp om, vilket gör den lättöppnad. Ser man
till bara korken får den mycket bra betyg för grepp och fäste, återförslutning, att den
är lätt och att det krävs väldigt liten insats för att öppna den. Analyserar man utformningen noga ser man att denna flaska har en helt egen lösning på förslutning och att
tampern ligger utanpå korken. Den har även fler och mindre "flärpar" som håller ihop
tamper och kork innan öppnandet och detta gör den betydligt mer lättöppnad jämfört
med flaska tre och fem som för övrigt har likadana korkar.
De negativa egenskaperna berör endast det estetiska, framförallt att den mjuka
plasten verkar ge ett billigt intryck.
Studerar man kommentarerna till denna kork ser man att flera personer tycker om
korken för dess röda färg som matchar etiketten. Den får även positiva kommentarer för att den är lättöppnad, främst tack vare dess grepp och diameter. Däremot
får denna viss negativ respons för att den är något för låg, vilket gör den svårare att
greppa. Dessutom påpekar flera att den är lite för mjuk, vilket gör den svårare att
återförsluta pga att korken trycks ihop och då inte passar på flaskmynningen.
3.7.3. Flaska nummer tre
Denna kork fick mycket bra betyg överlag, men trots detta verkar den inte ha vunnit
testpersonernas gillande i jämförelsetestet. Förklaringen till detta tros ligga i att då
korken är mycket lik den för flaska nummer två har rösterna istället fallit på tvåan,
då den har andra egenskaper som gör den mer lättöppnad. Dessutom är det den av de
båda som är vanligast förekommande i hemmen.
Det gick mycket lätt att bryta tampern på korken för männen, medans kvinnorna
hade betydligt svårare med detta i enstaka fall då den fick slitas av sista biten, eftersom vissa av "flärparna" var sega och inte ville släppa ifrån varandra. I flera fall följde även tampern med av och detta skapade en viss irritation, se fig. 21 till höger.
Ser man till kommentarerna för denna kork framkommer det just att många hade
problem med tampern som inte ville släppa från korken. Flera uppger att detta inte
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känns helt säkert och att man är rädd för korken att kunna läcka. Detta gjorde också
att korken var väldigt lättöppnad vilket alltså inte bara ansågs som positivt.
3.7.4. Flaska nummer fyra
Denna kork var den enda av de sex i testet som var av modell mindre, dvs standardstorlek för korkar på tex 50 cl läskflaskor i Sverige. Denna kork är den högsta av
samtliga i testet. Denna egenskap visade sig upplevas positiv och testpersonerna gav
mycket högt betyg gällande flaskans grepp och höjd. Dessutom var det intressant
att se att kvinnorna tyckte denna kork var av mycket bra storlek gällande diameter,
medan männen tyckte den var alldeles för liten och därmed svårgreppad.
Detta återspeglas även bland kommentarerna där flera person anmärker negativt
på dess storlek. Detta i kombination med greppstrukturen som upplevs som vass, gör
korken extra svåröppnad. Däremot tycker de att korken är snygg och några har även
noterat att denna kork har en logotyp på toppen vilket är positivt.
3.7.5. Flaska nummer fem
Denna kork är i stort sett likadan som den för flaska nummer tre. Intressant var att
testet slog mycket väl ut och gav i stort sett lika resultat för dessa båda. Se 3.7.3. och
fig. 20 för mer info.
3.7.6. Flaska nummer sex
Denna kork och flaska ansågs från början som bäst av författaren, men fick genomgående dåliga värden vid testerna. Vid den ingående analysen kom det speciellt
fram att den tappat röster hos kvinnorna, på grund av att många hade stora besvär
att bryta av tampern på denna kork. Det krävdes mycket energi och den var allmänt
svåröppnad.
Den fick däremot höga betyg för att den var lätt att börja skruva på igen. Den hårda
plasten och den genomskinliga, pastellfärgade korken uppfattades även som lyxig
och snygg och detta verkar vara något som gett resultat då flera valt denna kork som
favorit, även om den fått sämst resultat på testerna över dess egenskaper.
Testpersonernas kommentarer är mycket positiva till korkens utformning och
design. Främst är det färgval, genomskinlighet och de rundade hörnen som lovordas.
Däremot får den kritik gällande dess säkerhetslösning (perforering) som kräver ett
stort vridmoment. Detta i kombination med en liten greppstruktur gör att flera personer fått ont i handen av öppnandet. Dock påpekar någon att bara för att det är svårt
att öppna behöver det inte vara negativt, det kan istället ses som positivt då man är
säker på att flaskan aldrig varit öppnad förut. Detta stämmer alltså väl överens med
teorin om att en lättöppnad flaska inte enbart är positiv, enligt resultaten för flaska
tre och fem.

Figur 21. Flaska nummer tre och fem
har båda problem med att tampern ofta
följer med av vid öppnandet, vilket är
något som konsumenterna upplever
som osäkert och störande.

Figur 22. Inte bara tjejer hade
problem med öppnandet av flaska
nummer sex. En mycket svårbruten tamper var anledningen
till detta.

3.8. Slutsatser av testerna

Efter en första anblick på resultatet från de båda testerna var det svårt att dra några
egentliga slutsatser då resultatet var flertydigt. Efter en ingående analys har i alla
fall en hel del saker kunnat konstaterats och dessa har sedan tagits i beaktande då ett
förslag på en ny design för en kork har tagits fram.
3.8.1. Flaskans påverkan på öppnandet
Helt klart är att flaskan påverkar mycket hur lätt förpackningen är att öppna. I jäm23
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förelsetestet blev det väldigt tydligt att ingjutet handtag och en flaska tillverkad av
hårdare plast uppskattades hos testpersonerna och dessa egenskaper verkar också
underlätta själva öppnandet då man får ett stadigt grepp om flaskan vilket gör det lätt
att börja skruva av och på korken.
Storleken på flaskan verkar spela mindre roll och detsamma gäller för dess utformning. Dessa egenskaper har endast andra funktioner som t ex att locka till köp eller
underlätta handhavandet men inte själva öppnandet. Under testerna konstaterades
att beroende på flaskans utseende finns det olika sätt hur man greppar denna. Vissa
former kan givetvis göra dem mer svårgreppade, men när man väl fått ett bra grepp
så påverkar det öppnandet nämnvärt.
Figur 23. Ett bra grepp kring
flaskan innan man börjar öppna korken 3.8.2. Korkens storlek och utformning
underlättar avsevärt.
Stora korkar är de som överlag har fått överlag bäst betyg vad gäller korkens egen-

skaper och då främst de tre som är i stort sett lika på flaska två, tre och fem. Dessa
får dock konkurrens av den betydligt hårdare och högre korken till flaska nummer ett
vad gäller dess egenskaper. Denna verkar ligga ännu bättre i handen och detta beror
troligtvis på att den är tillverkad av en hårdare plast och inte är flexibel som de andra
tre. Dessutom blir stora korkar mer svårhanterade då de är tillverkade av mjukare
plast. Detta för att de då är flexibla och lätta att trycka ihop (de har inget motstånd)
vilket gör dem svåra att tex återförsluta. Däremot blir de betydligt lättare viktmässigt,
vilket på det hela taget anses viktigare, inte bara för utformningens skull utan även
ekonomiskt för transport etc.
Tydligt är också att det skiljer mellan mäns och kvinnors uppfattning om vad som
är en bra storlek. Kvinnor föredrar en mindre kork medan män väljer en större och
detta beror på att våra händer är olika uppbyggda. Detta är troligtvis förklaringen till
varför den lilla korken fick fler röster än den stora (12 mot 8) i jämförelsetestet.
En hög kork verkar inte vara negativt för öppnandet utan istället vara lättare att få
ett bra grepp om.
3.8.3. Grepp och tamperförslutning
Förslutningen verkar vara en av de viktigaste egenskaperna, då en svårbruten förslutning (tamper) drar ner betyget rejält. Även här kan konstateras att det är stor skillnad
mellan män och kvinnor. Män verkar föredra när de får ta i lite extra och hade inte
problem med att få upp någon av korkarna medan kvinnorna hade väldigt stora problem med vissa. Vid testerna konstaterades att en viss irritation skapades då tampern
inte släpper helt från korken. Att tampern släpper från korken är något som bör eftersträvas då det ger en kvalitetssäkring att inte flaskan varit öppnad tidigare.
Att ha en utanpåliggande tamper som flaska nummer två verkar göra den mer lättöppnad, då det är lättare att bryta av förseglingarna mellan tamper och kork. Däremot
blir korken mer svårgreppad då tampern "skymmer" korken, så en något högre kork
hade varit önskvärd i detta fall.
Testet visar tydligt att greppstrukturen är mycket viktig och här är stora perforeringar den absolut viktigaste egenskapen. Dessa får heller inte vara spetsiga, framförallt inte då de är tillverkade av hård plast för då gör det helt enkelt ont att öppna
flaskan, särskilt i kombination med en svårbruten tamper (högt vridmoment).
3.8.4. Material och utseende
Den kork som var populärast i de båda testerna (tillhörande flaska två) var tillverkad
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av en mjukare plast och det verkar även som att detta är att föredra. Fördelarna med
en mjukare plast är att den är skonsammare mot huden vid öppnandet, särskilt om
det behövs ett stort vridmoment för att bryta av tampern. Att just denna kork, som är
i stort sett samma som för flaska tre och fem, valts som den bästa måste helt enkelt
bero på att denna släppte helt utan problem från tampern och att tampern satt kvar
i stort sett i samtliga tester, vilket den inte gjorde för de andra två. Detta problem
gör också att korken anses osäker då den inte garanterar att flaskan inte varit öppnad
tidigare. En bra tamperlösning är därför ett måste och detta verkar vara svårt att
lyckas med för korkarna som är av mjukare plast, men det är alltså något som flaska
nummer två lyckats med.
Utseendet hos korken och flaskan verkar spela stor roll och särskilt i valet om testpersonernas favorit överhuvudtaget. Korkar som är tillverkade av hård plast ger helt
klart ett exklusivare intryck och korken hos flaska nummer sex verkar vinna många
röster på sin lite exklusivare färgsättning och att den är genomskinlig. Detsamma
gäller flaskan, där hårdare plast verkar ge en lyxigare känsla.
Dessutom framgår det av de olika kommentarerna att färgsättningen är viktig, då
flera personer uppger att det är just färgen de gillar mest hos vissa av korkarna. En
annan sak som uppskattas är de korkar som har logotyp tryckt eller inpräntad på
toppen.

Figur 24. Användarvänligheten är
viktig. Flaska och kork måste ha
egenskaper som är anpassade för
dess konsumtion. Ex. en liten flaska
är lätt att ta med i väskan och dricka
ur medan en stor flaska kanske
behöver handtag för att underlätta
transporten.

3.8.5. Summering av slutsatser av testerna
Testerna som utfördes på de 20 försökspersonerna, som fick representera den australiensiska marknaden, har resulterat i ett antal egenskaper som är viktiga för en kork
och vilka presenteras nedan. Dessa egenskaper räknas som de viktigaste hos en kork
på en flaska, där öppningen ska ske i ett steg och innehållet i flaskan ska vara en
icke kolsyrad dryck.
- Lättbruten tamper som sitter kvar kring halsen på flaskan.
- Stora och rundade räfflor samt runda former i övrigt som ej skadar huden vid
öppnandet. Ergonomisk utformad helt enkelt.
- Storlek som är anpassad för alla användare. Det ska vara lätt att få grepp oavsett
hur stor eller liten hand man har. Hög kork och gärna med en större diameter.
- Lätt att återförsluta. Ska gärna kunna tryckas tillbaka alternativt inte behöva
skruvas så många varv.
- Snygg design. Valet av färg och form påverkar helhetsintrycket och är viktigt för
att vinna konsumenternas uppskattning. Gärna logotyp på toppen av korken.
- En genomtänkt flaska. Även om korken är bra krävs det att förpackningen i övrigt
är genomtänkt. En bra flaska med egenskaper som underlättar öppnandet "förlåter"
ofta mindre brister hos korken. Ett bra grepp om flaskan gör den mer lättöppnad.
- Stor öppning gör flaskan mer lättanvänd, dvs lättare att dricka och hälla ur.
- Både kork och flaska som är anpassad för sitt användningsområde.

3.9. Övriga reflektioner från testerna

Målet med testerna var att testa hur teorin fungerar i praktiken. Alltså se hur konsumenterna använder produkterna i praktiken och inte bara hur de förväntas att användas. Vilka problem förekom vid testerna och hur gjorde testpersonerna för att arbeta
sig förbi dessa? I detta avsnitt berörs några punkter som inte tidigare tagits upp som
resultat i de föregående avsnitten utan är sådana punkter som studerades vid testerna
och som sedan har kunnat fördjupas genom den videodokumentation som gjordes.
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3.9.1. Olika öppningstekniker
Då man studerar testerna framgår det att olika testpersoner har olika sätt att öppna
förpackningarna. Detta var något som inte togs hänsyn till vid utformningen av testerna, men som kan ha påverkat resultatet.
Det är tex inte helt givet att det är korken som ska snurras, utan i vissa fall är det
istället korken som fixeras och flaskan som snurras tills den släpper från korken.
Flera personer använder även en kombination av de båda teknikerna och snurrar både
kork och flaska, vilket verkar vara en av de bästa öppningsteknikerna.
En del av försökspersonerna greppar knappt korken, utan lägger istället handen
ovanpå med ett tryck mot korken för att sedan öppna flaskan.
En tredje teknik är att lyfta flaskan snett innan öppnandet. Detta görs troligtvis för
att få en bättre vinkel i handen, och därmed bättre styrka.

Figur 25. Lyfta upp flaskan och hålla
den snett är en av flera tekniker som
verkar underlätta öppnandet, men som
inte togs i beaktning innan testerna.
3.9.2. Problem med öppnandet

Vissa personer hade av någon anledning problem med öppnandet. Bland annat var
det någon som skruvade korken åt fel håll och en annan som hade en tamper som inte
ville brytas av överhuvudtaget. Dessa problem beror till största del på okunskap eller
otur och är svåra att förutse, men har givetvis påverkat resultatet i viss mån.
3.9.3. Byte av grepp
En del förpackningar var för vissa testpersoner så pass svåröppnade att de var tvungna att byta grepp. Detta ska givetvis inte vara nödvändigt, men visar att människan
är påhittig och ofta kommer på egna lösningar på problemet.
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4. Fördjupning förpackningar
4.1. Vad påverkar konsumenternas val

Processen för konsumenternas slutliga val av produkt är en lång historia som inte
är helt logisk. Människorna styrs ofta av impulser och därför är det svårt att riktigt
kartlägga hur och varför vissa produkter är mer populära än annat. I teorin beror det
mest på en produkts viktiga egenskaper men avgörande är även marknadsföring,
distribution och tillgänglighet, pris samt flera andra parametrar. Hur konsumenternas
köpbeteende fungerar i praktiken är något helt annat, men helt klart är att produkten
måste leva upp till konsumentens förväntningar för att ge trogna köpare. Gör den inte
det finns i huvudsak två vägar att gå; sänka priset eller utveckla produkten, för att
återvinna köparnas förtroende. (Norberg, 2005)
4.1.1. Viktiga egenskaper hos en produkt
De viktigaste egenskaperna hos en produkt är de som gör den användarvänlig. Det
konsumenter tittar efter är säkerhet, pålitlighet, att produkten är lätt att använda, att
den är tilltalande samtidigt som priset måste vara resonabelt. Ofta spelar även märket
en stor roll, det är bra om det är ett igenkänt och populärt märke, då det ger en viss
status till användaren.
Konsumenten får vetskap om dessa bra egenskaper genom broschyrer, reklam,
duktiga försäljare, rekommendationer från vänner eller genom en attraktiv förpackning i affären.
(Norberg, 2005)

4.2. Behovet av förpackningar

Bra förpackningar är nödvändiga för alla typer av livsmedel, oavsett om de är färska
eller konserverade. Förpackningen är en nödvändig länk mellan producenten och
konsumenten och dess mycket viktiga uppgift är att behålla kvaliteten hos livsmedlet.
En snygg och funktionell förpackning är de viktigaste egenskaperna för att
både skydda och sälja innehållet. Förpackningen ska med andra ord inte bara
skydda innehållet på bästa möjliga sätt utan måste även tillgodose konsumenternas funktionella krav. Förutom dessa grundläggande egenskaper måste förpackningen även vara snyggt designad, för att locka till sig köpare i affären.
Detta gör förpackningar till en mycket komplex och svårframtagen produkt.
(A.Paine, 1992)
4.2.1. Baskraven för en förpackning
Beskraven som alla förpackningar bör uppfylla kan sammanfattas i ett antal punkter:
- Skydda innehållet. Så det håller sig fräscht och inte blir skadat på vägen från
producent till konsument (maskiner, transport, väder, klimat etc).
- Transportvänligt. Produkten får inte ta onödigt stor plats och inte vara svårhanterat i de olika transportleden.
- Anpassat för maskinerna. Storlek, vikt och utformning måste vara gjorda så det
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blir så lite stopp som möjligt i maskinerna och helst också vara anpassade till redan
befintlig maskinpark.
- Enkelt handhavande. För konsumenterna då det gäller inhandling, förvaring och
konsumering.
- Miljövänlig. Något som blir allt viktigare i dagens samhälle.
- Kommunikativ. Få ut ett budskap, informera kunderna om innehåll och samtidigt
vara säljande. (A.Paine, 1992)
4.2.2. Anpassning till konsumenternas krav på förpackningen
Viktigast är givetvis att förpackningen är anpassad till konsumenternas krav, eftersom det är de som betalar för produkterna. För att kunna göra detta och lyckas med
utvecklingen av en förpackning måste en mängd frågor besvaras:
- Hur ser målgruppen ut? Vilka kommer att köpa produkten och i vilken ålder är
dessa? Är konsumenterna impulsiva, välinformerade eller irrationella i sitt köpande?
- Hur ser konkurrensen ut? Ska förpackningen särskiljas eller efterliknas?
- Har distributörer och återförsäljare speciella krav?
- Är förhållandet mellan förpackningens kostnad och det totala priset bra?
- Kan designen förbättras för att underlätta användandet?
- Finns det ett värde i "efter-användning"? Dvs har konsumenterna nytta av den
efteråt?
- Ska förpackningen förses med ett starkt varumärke eller kanske lågprismärke?
Ska den marknadsföras som en del av en familj med produkter?
- Hur ska produkten exponeras i butiken?
Alla dessa punkter påverkar i slutändan konsumenternas val mer eller mindre
och enda sättet att besvara dem är att göra en noggrann kartläggning av marknaden.
(A.Paine, 1992)

4.3. Att designa en framgångsrik förpackning

Förutom att förpackningen uppfyller basbehovet som togs upp i kapitel 4.2.1. och
tillfredställer konsumentens krav som berördes i föregående avsnitt är det även en
del andra delar som gör en förpackning framgånsrik.
4.3.1. Distribution
Det är viktigt att man känner till hur produkten kommer att distribueras. Detta för
att veta hur den kan skadas eller förstöras på vägen fram till konsumenten. Olika
påfrestningar som förpackningen ska tåla är: hoptryckning, vibration, kompression,
deformation, temperaturer (hög, låg och temperaturändringar), ev. tryckförändringar,
ljus, vattenskada (regn, kondens etc), damm mm. Dessutom kan stora summor sparas
genom att förpackningen minimeras, så att distributionen kan maximeras i alla led.
Den viktigaste distributionen som lätt glöms bort är den från affären hem till konsumenten. Här är det viktigt att produkten ej är för stor, för tung, för svårgreppad eller för otymplig.
( A.Paine, 1992)
4.3.2. Informativ och säljande design
Försäljningen av livsmedel har förändrats drastiskt de senaste 50 åren – från småbutiker med fullservice till stormarknaden – vilket har gjort att förpackningarna har
fått anpassa sig.
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Varje förpackning måste vara genomtänkt i minsta detalj eftersom denför det
mesta ska sälja sig själv i hyllan. Förutom att vara informativ och tydlig måste den
även vara snygg för att locka konsumenternas uppmärksamhet. Detta är även egenskaper som kan locka till impulsköp.
Många varor lever på sitt märke och dess image och i dessa fall är det ännu viktigare med en bra och genomtänkt förpackning som kan bära upp imagen.
Motsatsen till märkesvaror är lågprisvaror och för dessa finns givetvis
inte samma krav på utseende då de främst konkurrerar med priset. Dessa
varor och dess förpackningar behöver troligtvis inte vara lika utvecklade utan
här gäller det endast att hitta en kostnadseffektiv lösning för förpackningen.
(A.Paine, 1992)
4.3.3. Kostnader
För alla förpackningar, oavsett om de är av märkes- eller lågprisvarianter är det viktigt att kostnaderna för framtagningen av förpackningen står i relevans till det totala
priset hos produkten. Förpackningen ska endast utgöra en del av det totala priset, då
det inte är denna konsumenterna i första hand betalar för.
Materialkostnader och tillgång på material, maskinanpassning, lätthet att transportera, arbetsåtgång är de största kostnaderna vid framtagning av en förpackning och
dessa är det viktiga att hålla nere. (A.Paine, 1992)
4.3.4. Material och framställning
Vilken metod och vilket material som ska användas vid produktionen för att bemöta
alla de krav som marknaden ställer på förpackningen är viktigt att man tar reda på
för formgivaren.
Materialet måste ge de egenskaper och skydd som behövs och för många produkter finns det flera olika lämpliga material att välja mellan. Viktigt är att välja ett
material som gör att produktionen flyter på så smidigt som möjligt och att materialet
inte påverkar andra led som distribution eller handhavande hos konsumenten.
Materialet måste även kunna formas på rätt sätt och eftersom inte alla material är
flexibla begränsar detta ofta valbarheten. (A.Paine, 1992)

4.4. Anpassning till kroppens mått

Vidare studier har gjorts för att se vilka möjligheter som finns för att mäta sig fram
till de perfekta måtten på en kork. En intressant skala, baserad på kroppens mått, som
kallas för Humanscale har hittats och vid en mer tekniskt lagd designstudie skulle
denna säkert vara användbar för att få fram ett optimalt mått.
Humanscale är framtagen för att vara ett redskap vid framtagning av ergonomiskt
utformade redskap, möbler etc. Den samlar alla kroppens mått som kan vara till nytta
vid utformning av någon produkt som är tänkt att användas av oss människor då det
gäller att lyfta, trycka, bära, vrida och dra mm. Skalan är en statistik tabell och täcker
in ca 95 % av befolkningen. (Diffrient, Tilley, Harman, 1993)

4.5. Specifika krav på förpackningar för
icke-kolsyrade drycker

Eftersom detta projektarbete endast berör drycker och sådana som är icke-kolsy29
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rade har en fördjupning gjorts på vad dessa produkter ställer för specifika krav på
förpackningen förutom de som nämnts i de föregående avsnitten. Drycker paketeras
lämpligast i en flaska gjord av glas eller plast, men även plastbelagd kartong används
och är oftast den bästa lösningen då det är lättare att hålla en god hygien vid denna
produktion.
Glas: har bäst barriäregenskaper och går att återanvända många gånger, men väger
mycket vilket gör den dyr och svårdistribuerad. Dessutom går glas endast att göra i
runda former och går lätt sönder.
Plast: Största möjligheter för valfria former på förpackningen (kantiga etc). Bra
vid flergångsanvändning men är ej lika miljövänlig som kartong vid materialåtervinning.
Kartong: hygieniskt och lätt att ta hand om i materialåtervinning. Sämre barriäregenskaper mot yttre påfrestningar än de övriga materialen men lätt att ta hand om
efter användandet.
4.4.1. Mjölkförpackningar
I dagens industriländer transporteras mjölken från kon i ett helt slutet system där den
hela tiden är kyld under 4.5 grader och förpackandet sker i de allra flesta fall i kartongförpackningar (typ Tetra Pak), men även plast används av olika karaktär.
I vissa länder används fortfarande glas som förpackningsmaterial för mjölkförpackningar och distributionen sker till dörren. Detta var tidigare det dominerande
sättet att distribuera mjölk, men har i dagens samhälle blivit allt för kostsamt och
omodernt.
Båda förpackningarna uppfyller konsumenternas krav, men glas har nackdelen att
vara tungt och går lätt sönder vid transport. Kartongförpackningsmaskinerna är dyrare
att installera men ger en lägre kostnad per st och gör det lättare att hålla luft borta vid påfyllningen. ( A.Paine, 1992)
4.4.2. Juice- och vattenförpackningar
Vatten paketeras nästan uteslutande i plastförpackningar och då främst PET (förkortning av polyetylentereftalat), eftersom dessa förpackningar kan återvinnas, men vid
icke kolsyrat vatten kan det vara nödvändigt med en annan hårdare plast.
PET lämpar sig dock inte för juice eller mjölk då dessa produkter ofta ställer höga
aseptiska krav och att man ofta vill pastörisera juicen eftersom detta ger längre hållbarhet. Pastörisering av PET-flaskor är inte möjligt eftersom detta kräver en högre
temperatur än vad plasten klarar av. Dessutom är det svårt att få det tryck som behövs
inuti PET-förpackningen som man naturligt får om de innehåller kolsyrade drycker
(behövs eftersom plasten är mjuk).
Förpackningen får ej får ta åt sig lukt eller smak eller själv avge smak till juicerna
och de måste utgöra en barriär mot ljus (påverkar färg och vitaminer etc). Därför
har kartong blivit det mest använda materialet i förpackningar för juicer. (A.Paine,
1992)

4.6. Skillnader mellan Sverige och Australien på
förpackningar för icke-kolsyrade drycker

I området kring Sydney som studerades i detta projekt kunde det snabbt konstateras
att plast var det mest överlägsna förpackningsmaterialet. I vissa affärer fanns uteslu-
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tande plastförpackningar, men i andra hade pappersförpackningarna börjat hitta in i
hyllorna för ett fåtal produkter. Känslan var att det var plast som gällde och har gjort
det under många års tid, men att företagen börjat se sig om efter andra alternativ,
kanske för att spara miljön?
Sasha Alexander, lärare vid University of Western Australia, hävdar att en stor
anledning till varför kartongförpackningar har tappat så mycket mot plast i Australien
beror på att då kartongförpackningarna först kom gjorde de sig snart impopulära. De
var svåra att öppna (viköppning), återförslöts inte helt och om de innehöll juice
klibbade sig denna ofta kvar på insidan av kartongen efter användadet och gav ett
ohygieniskt intryck.
Sasha hävdar vidare att detta gjorde att folk började intressera sig för plastförpackningar. Konsumenterna köpte den bästa förpackningen, inte den bästa juicen. Trots
att det under en längre tid inte fanns någon miljöåtervinning för de många plastförpackningarna så valde man alltså att transportera hem sin juice i plastförpackning av
större volym och med praktiskt handtag.
En annan skillnad är att i Sverige är Tetra Pak väl rotade i den svenska folksjälen
som en svensk uppfinning, ett svenskt genidrag och något som därför bara måste
värnas om. I Australien har inte Tetra Pak samma historia, här bryr sig inte folket
om företaget och de allra flesta av invånarna vet inte ens vad de tillverkar eller att
de finns.
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5. Resultat och design av ny kork
Målet med examensarbetet har hela tiden varit att ta fram ett förslag på en ny design
för en kork inom det aktuella användningsområdet. Grunden för den nya designen
fås utifrån de kartläggningar, tester och analyser som tidigare presenteras. Detta har
mynnat ut i ett så optimalt öppningskoncept som möjligt. Alla val av greppstruktur,
öppningsvinkel, diameter osv har varit baserade på de tidigare slutsatserna från den
praktiska delen av arbetet, kapitel två och tre och mindre hänsyn har tagits till den
teoretiska delen, kapitel fyra.

5.1. Kravspecifikation på ny design

En tydlig och enkel kravspecifikation i form av de punkter som berördes i kapitel
3.8.5. har legat till grund vid skissandet av den nya designen. Dessa krav är:
- Lättbruten tamper som sitter kvar kring halsen på flaskan och ej följer med korken upp. Viktigt att tampern garanterar att flaskan är oöppnad samtidigt som den inte
får vara för svår att bryta sönder.
- Stora och rundade räfflor i greppstrukturen samt runda former i övrigt, såsom
hörn och kanter som ej skadar huden vid öppnandet. Ergonomisk utformad helt
enkelt.
- Storlek som är anpassad för alla användare. Det ska vara lätt att få grepp oavsett
hur stor eller liten hand man har. Hög kork gör flaskan mer greppvänlig.
- Lätt att återförsluta.
- Snygg design. Valet av färg och form påverkar helhetsintrycket och är viktigt för
att vinna konsumenternas uppskattning. Gärna logo på toppen av korken.
- Stor öppning gör flaskan mer lättanvänd, dvs lättare att dricka och hälla ur.
Dessutom är en stor kork att föredra, då det visat sig enklare att greppa dessa.

5.2. Val av egenskaper

Här presenteras de olika lösningar som slutligen valts till den optimerade öppningen.
När de olika egenskaperna valts ut har målet varit att göra en lösning som ska kunna
passa både kvinnor och män bra, då ingen av de korkar som testades verkar ha varit
optimala för båda könen.
Ingen hänsyn har tagits till att uppfylla samtliga av basbehoven för en öppning
som berörs i kapitel 4.2. utan dessa egenskaper är endast anpassade för att få en så
bra öppningslösning som möjligt.
5.2.1. Öppningsstorlek och korkens diameter
De korkar som testades på konsumenter var 42 respektive 33 mm i diameter. Den
lilla korken på 33 mm i diameter fick många anmärkningar på sin storlek av att vara
för liten, men även för stor, beroende på vem man frågade. Här skiljde det mycket
mellan könen och ingen av de båda testade storlekarna verkar ha varit optimal gällande diametern. Då det är viktigt att anpassa korken till både kvinnor och män har
diametern för den nya korken satts till 38 millimeter, vilket anses vara en bra kompromiss mellan de båda testade diametrarna.
Förutom att korken blir lätt att greppa undviker man även de problem som en liten
öppning för med sig i själva användandet då de ofta är svåra att dricka och hälla ur.
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5.2.2. Höjd
Det viktigaste verkar vara att korken inte är för låg, då det blir alldeles för svårt att
greppa den vid öppnandet. Den flaska som fått sämst på denna punkt i testerna var
flaska nummer två, med en kork vars höjd endast var elva millimeter. Detta i kombination med en utanpåliggande tamper gjorde denna flaska något svårgreppad. De
flaskor som hade en höjd av tolv mm upplevdes inte lika svårgreppade, så troligtvis
är det den utanpåliggande tampern som är det största problemet.
Studerar man samtliga korkar i kartläggningen kan man dra slutsatsen att diametern och höjden hänger ihop. Stor diameter – flat kork, liten diameter – hög kork.
Troligtvis beror detta samband på att man eftersträvar ett bra grepp, men samtidigt
vill hålla vikt och volym så lågt som möjligt.
För den nya designen har en höjd på 14 mm valts, då detta är samma höjd som
flaska nummer tre i testet hade som fick bäst betyg på frågan angående höjden.
Fördelen med en lite högre kork är även att man kan ha en ordentlig avrundning på
toppen av korken och detta är något som återfinns på den nya designen då det var en
av de egenskaper som uppskattades mest i testpersonernas egna kommentarer.
Precis som på föregående fråga hade valet av höjden kunnat göras betydligt mer
vetenskapligt vid användande av t ex Humanscale som berörs i föregående avsnitt,
men detta är inget som har prioriterats utan istället något som kan leda till vidare
studier inom området.

Figur 26. De bästa egenskaperna,
plastsort och tamperlösning, från
flaska nummer fyra har använts
i den nya optimala öppningslösningen.

5.2.3. Typ av plast
Då testerna tydligt visade att korkar som var tillverkade av en lite mjukare plast hade
problem med att tampern inte ville släppa helt (svårt att bryta av) har valet blivit en
hårdare plast.
Korkar tillverkade av hårdare plast har även upplevts som "säkra" av testpersonerna, alltså att de är av hög kvalitet och inte läcker samtidigt som de även uppgetts
vara "lyxigare". Dessa egenskaper anses mycket viktiga i valet av plast och motiverar
varför det blivit en hårdare plast för den optimala öppningslösningen.
Då korken till flaska nummer fyra är tillverkad av ett mellanting mellan hård och
mjuk plast, har denna valts då den anses som den bästa plastsorten bland de testade
förpackningarna, se fig. 26.
5.2.4. Tamperförslutning
Att korken har en lättbruten tamper som sitter kvar på korken har i testerna visat sig
mycket betydelsefullt och vid avsaknad av dessa har varit de främsta orsakerna till
att en kork fått sämre betyg än en annan. Genom valet av en hårdare plast blir det
något lättare att välja perforering mellan tamper och kork, då detta annars hade varit
ett problematiskt område med en mjukare plast.
Flaska nummer sex som i testerna upplevdes som mycket svåröppnad har 36 små
flärpar som håller ihop tamper och kork innan öppnandet. Flaska nummer fyra har
exakt lika stora flärpar, men istället endast åtta stycken, vilket är tillräckligt för att
hålla ihop de båda på ett tillfredställande sätt. Då den nya designkorken är större än
den tillhörande flaska nummer fyra kommer istället tio flärpar att användas då det
blir ungefär lika många per centimeter.
För övrigt gällande tampern har det visat sig viktigt att tampern inte följer med
korken av, därför är en markant kant mellan kork och tamper viktig för att förhindra
att tampern åker av och istället ramlar ner mot flaskan och bildar ett mellanrum som
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indikerar att flaskans tamper är bruten. Detta är något som även fungerar bra med
flaska nummer fyra och därför kommer även denna egenskap att vara densamma, se
fig. 26.

Figur 27. Dessa gängor har valts till
den nya designen. De gör att återförslutning kan påbörjas på åtta olika
ställen och att korken endast behöver en öppningsvinkel på 90 grader.

5.2.5. Öppningsvinkel
Testerna visar inte direkt att en lätt och snabböppnad flaska är populär, men ser man
till de flaskor som haft en stor öppningsvinkel samt att det tagit många varv att skruv
loss och på har detta dragit ner betyget.
Testerna indikerar även att om det finns flera ställen att börja skruva tillbaks
korken på är detta en fördel gentemot andra korkar. Därför har valet fallit på samma
lösning av gängor som för flaska nummer två, tre och fem, där korken kan börja
gängas på vid åtta olika ställen och när den väl gängat på bara behöver vridas 90
grader, se fig. 27. Flaska nummer två, tre och fem var de som fick överlägset bäst
betyg på frågan om hur lätt det var att börja skruva tillbaks korken och även totalt
sett på återförslutning.
5.2.6. Greppstruktur
Greppstrukturen för korken har vid testerna visat sig vara en viktig punkt för om
korken ska vinna testpersonernas tycke eller ej. Några av de flaskor som varit svåra
att öppna har även haft en liten greppstruktur med vassa kanter som gjort att korken
skavt på huden och att det således gjort ont. Genom att välja en större struktur med
rundare kanter har dessa problem kunnat undvikas på den nya designen, se fig.2.
För att ytterligare öka komforten för konsumenterna är förslaget att göra en sorts
hybridkork, dvs en kork tillverkad av två olika sorters plaster. Då skulle man kunna
göra greppstrukturen i en mjukare plast som är fäst utanpå en slät kork av hårdare
plast, se fig?.

Figur 28. Stora, rundade räfflor av
mjukare plast ger optimal greppstruktur och ska användas på den
nya designen.

5.2.7. Övrigt utseende
Utseendet hos korken är viktigt för konsumenterna och läser man kommentarerna
till testerna är det skrämmande hur många som påpekar att korken hade "snygg färg"
eller "snygg design". Att nogrannt välja färg och andra "kosmetiska" egenskaper på
korken så att den matchar flaskan och märket i övrigt är något som man bör lägga
mycket tid på vid framtagandet av en ny produkt, men som här inte ansetts lika
viktigt då det inte påverkar själva öppnandet i någon större utsträckning. Däremot
påverkar det alldeles säkert konsumenternas val i affären och kanske även slutbetyg
för testpersonerna som deltagit i denna undersökning.

5.3. Skiss på ny design

En skiss på den nya, optimala öppningslösningen har tagits fram och finns redovisad
i bilaga E. På nästa sida ser ni även ett försök att illustrera den nya korken, där de
bästa egenskaperna från de testade flaskorna har sammanfogats till en ny.
Till vänster presenteras tre av korkarna (blå) från testet som ligger till grund för
den nya designen (röd kork).
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Figur 29. Den röda korken visualiserar hur den optimala öppningslösningen skulle kunna komma att se ut
om den togs i produktion.
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6. Diskussion
Grundidén var att projektet skulle utföras ur ett rent designperspektiv, men i vissa
delar, t ex den om konsumenttesterna, har det blivit en mer teknisk prägel på arbetet.
Detta har gjort att rapporten kan upplevas ojämn och i många avsnitt har den mycket
att önska ur ett tekniskt perspektiv, men istället bör man alltså läsa den mer ur ett
designperspektiv.
Examensarbetet var mycket svårt att förutse och planera innan avresan till
Australien. Därför kom det att ändras en del då jag väl var på plats och såg hur förpackningslandskapet verkligen såg ut där. Detta har gjort att den plan som beskrivs
inledningsvis kanske inte riktigt stämmer överens med resultatet, då den gjordes
innan avresan.
En viss fördjupning har gjorts för att få ökad förståelse om förpackningsdesign
i allmänhet och för att underlätta det slutliga designarbetet. Denna fördjupning har
endast använts som en vägledning och har inte på några sätt varit regler vid skissandet av den nya designen. Där har istället mycket av det som gåtts igenom i fördjupningen förbisetts för att inte hindra den kreativa processen i några avseenden.
Testerna som utfördes på University of Western Sydney utgör en stor del i arbetet
och ligger till stor grund för arbetet med den nya designen. Alla tester videodokumenterades och det är på dessa videor och i kommentarerna till testerna som kanske
de viktigaste synpunkterna har framkommit för slutresultatet. Dessa har varit så
många att de inte kunnat redovisas på ett bra sätt i denna skriftliga rapport, vilket
ibland gör rapporten lite svårtolkad, då den refererar till dessa fakta.
Att mycket av resultatet baseras på kartläggningar, tester på konsumenter och egna
reflektioner och tolkningar gör även att det finns ett stort antal felkällor. Men som
sagt har detta arbete gjorts mer ur ett designperspektiv utan krav på tekniska fakta.
Det färdiga resultatet baserar sig i huvudsak på de punkter som framkom vid testerna
och det är alltså i stort sett endast dessa sex flaskor som ligger till grund för den nya
designen. Skulle man göra ett mer omfattande test med fler flaskor eller på en annan
plats på jordklotet skulle man givetvis få ett helt annat resultat. Detta gör att det är
svårt för en person som inte varit i Australien att avgöra om resultatet är bra eller
dåligt, då det är en anpassning för den lokala marknaden där.
En annan stor felkälla som är svår att veta hur mycket det egentligen påverkat
slutresultaten för testerna är igenkännandet hos testpersonerna, alltså hur välbekant
de är med de olika flaskorna och korkarna innan testet.
I början av projektet försöktes jag även genomföra en smaktest för att se hur
mycket som plasten påverkar smaken på t ex juice. Jag var mycket skeptisk då jag
själv tyckte att den australiensiska juicen smakade konstigt, om man jämför med den
hemma i Sverige. Ett antal produkter, både mjölk och juice, köptes in i både plast
och kartongförpackningar och testades sedan på några australienare. Jämförde man
innehållet i de båda förpackningarna kunde man på juicen märka tydliga skillnader,
även om de var av samma märke. Dock visade inte testerna någonting utan den enda
slutsatsen som kunde dras var att vi gillar det vi är vana vid och att alla människor
har olika uppfattning om vad som smakar bra respektive mindre bra.
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