
 

 



 

Sammanfattning  
Detta examensarbete riktar in sig på förpackningsdesign där plasten är en stor bov. Vi fortsätter 
använda oss utav resurser som är på väg att ta slut, för att i sin tur tillverka material såsom plast, 
som i slutändan skadar vår miljö ytterligare. Faktum är att plasten som används har alldeles för 
lång livslängd för att användas till engångsartiklar, vilket utgör ett stort hot för vår planet. Att jag 
har valt att fokusera på sekundärförpackningar i form av dryckeshållare fungerar som en 
budbärare. Problemet ligger inte bara i dessa förpackningar utan även resterande av 
engångsförpackningar. I detta arbete är syftet att visa förslag på hur man inom engångsartiklar, 
som förpackningar, kan jobba med hållbara material. Jag vill försöka inspirera och skapa en vilja 
hos marknaden att jobba mer hållbart.  
 
I detta arbete utforskar jag möjligheten med att skapa egna material som kan efterlikna plast på 
så hög nivå som möjligt, då plastens egenskaper är vad som gör plasten attraktiv för användning. 
Vad har mitt material för egenskaper? Kan de ersätta plasten som används idag? Dessa frågor 
besvarar i detta arbete samtidigt som en design på förpackningen tas fram för att visa på 
materialets egenskaper och möjligheter. Under arbetets gång upptäckte jag att mitt material hade 
unika egenskaper och inte efterliknade plasten på den nivån jag ville. Jag tog tillvara på dessa 
unika egenskaper när jag skapade mitt koncept och valde att framhäva dem. 
 
Den valda metoden är en materialdriven designprocess där utforskning och research om 
materialet står i fokus. Efter att ha konstaterat materialets egenskaper och möjligheter togs 
koncept på förpackningar fram. Med hjälp av en undersökning, testpersoner, egna tankar och 
kunskaper skapades en förpackning som anses vara attraktiv för både marknad, kund och 
konsument. Genom att skapa ett material som inte skadar oss, djur eller natur och visa hur det 
kan appliceras i produkter hoppas jag att jag kan inspirerar marknaden att jobba mer hållbart.  
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1.  Bakgrund 
 
Plast. Vi har alla hört ordet många gånger. Vi har alla varit i kontakt med det på något sätt. Plast 
används idag till många olika produkter. Det kan vara allt från ett skohorn från IKEA till en 
plastkasse i en mataffär. Det är tydligt att plast används inom många områden, i stora mängder. 
Att plast är bestående och håller länge är både den mest prefererade egenskapen, men även det 
största hotet för miljön (Sivan, 2011). Jambeck R., et al. (2015) förklarar att idag är 
förpackningar det största användningsområdet för plast. De menar att många av de förpackningar 
som tillverkas slutligen hamnar i haven där de förvittras till små partiklar som sedan upptas av 
djuren. Dessa små plastpartiklar är även svåra att rensa ur haven.  
Idag uppskattas det vara 150 miljoner ton av plast i våra hav. Detta minskas inte utan fylls på 
hela tiden (Håll Sverige Rent, 2019). Men det är inte bara våra hav som påverkas. Idag 
deponeras den största del av mat- och medicinförpackningar eftersom föroreningarna i 
förpackningarna kan vara svåra att återvinna och separera. Denna deponering bidrar till 
växthusgaserna och tar upp och förorenar platser som kan vara användbara i framtiden  (Kale, et 
al, 2007).  
 
Det var 1869 som John Wesley Hyatt som uppfann den första syntetiska polymeren Celluloid 
(Science History Institute, 2019). Tanken var att han skulle försöka ersätta elfenben. 
Uppfinningen av plast gjorde att man inte längre var begränsad till de naturliga materialen, 
såsom trä, metall sten och ben. Det som även upplevdes positivt med plast var att man inte längre 
behövde skada djur för att få tag på elfenben. Celluloid bestod av bomullsfibrer och kamfer och 
det var inte förrän 1907 som den helt syntetiska plasten bakelit först uppfanns, av Leo 
Baekeland. Skillnaden mellan Hyatts och Baekelands material var att Baekelands material bestod 
av molekyler som inte kunde hittas i naturen. Bakelitens egenskaper möjliggjorde den mekaniska 
massproduktionen och det var här plastanvändningen tog fart (Science History Institute).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.1  Problembakgrund 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilderna ovanför visar på hur det kan se ut för djur i dagens samhälle, då plast massproduceras 
och slutligen hamnar i naturen. Sköldpaddan i figur 4, som fastnat i en 6-packhållare blev 
deformerade eftersom förpackningen är stark och inte nedbrytbar.  
När plast förs tillverkades hyllades det för att man ansåg att det hjälpte människan, djuren och 
miljön (Science History Institute, 2019). Faktum är att det plast hyllades för när det först 
uppfanns är just det som idag är det största problemet. Problemet med sekundärförpackningar 
som är gjorda i plast är att många av dem hamnar i havet där de hotar vår natur, vårt djurliv och 
även oss själva. Den plast som används till förpackningarna är syntetisk och är farlig för vår 
miljö. Eftersom oljan vi använder till plast extraheras i en mycket högre takt än vad det hinner 
produceras, bidrar det till att vi genom att använda plast, förbrukar våra naturresurser. Trots att 
det finns varianter som är gjorda i exempelvis papp, är det ändå plast som används mest idag. 
Det är svårt att som konsument göra ett hållbart val när det finns alldeles för få hållbara 
alternativ på marknaden. Trots att utvecklingen på hållbara material som bioplast, går framåt, är 
nästa steg att bedöma livscykeln och ta reda på hur materialet påverkar miljön från början till 
slut.  
 



 

1.2  Syfte 
Syftet är att genom research och utforskning av material försöka hitta ett förslag till ett bättre 
alternativ till den plast som idag används till sekundärförpackningar. Att försöka hitta eller skapa 
ett material som bidrar till ett mer hållbart samhälle där förpackningar inte skadar oss, djur eller 
vår miljö. Materialet som skapas skall vara naturligt nedbrytbart. Syftet är ytterligare att visa, 
locka och skapa en vilja hos producenter att jobba med hållbara material.  
 
Frågeställning:  
Finns det något material som kan ersätta plast? 
Hur kan detta material jämföras gentemot plasts egenskaper? 
Är detta material tillämpbart i förpackningar? 
 
1.3  Mål 
Målet är att visa hur materialet kan användas och appliceras i produkter genom att skapa en 
hållbar och attraktiv produkt för marknaden. Samtidigt vill jag visa att det inte behöver vara så 
svårt att jobba mer hållbart. 
 
1.4  Avgränsningar 
Jag begränsade mig till en typ av material då utbudet av material som kan utforskas är stort. Det 
material jag valde att skapa var bioplast, där jag var ute efter specifika egenskaper. Eftersom 
materialet står i fokus valde jag att skapa en produkt som jag tycker framhäver materialets 
egenskaper och visar materialets möjligheter. Sekundärförpackningar innefattar ett brett 
sortiment och därför inriktade sig designprocessen på en typ av sekundärförpackning, nämligen 
förpackningen som håller ihop flera dryckesburkar.  
 
1.5  Målgrupp 
När konsumenten köper drycker i 6-pack finns det inte mycket att välja mellan då de flesta 
förpackningarna är gjorda utav plast. Konsumenten gör ett indirekt val när det inte finns bättre 
alternativ. Min målgrupp är därför dryckesföretag som paketerar sina produkter, då det är de som 
styr vad för förpackningar det finns på marknaden, men även konsumenten som har chansen att 
göra ett aktivt val.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  Metod 
Den huvudsakliga metod som användes är en materialdriven designprocess.  
Wikberg, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2016) beskriver termen designprocess på så sätt att den 
består av flera aktiviteter som i följd sker efter varandra. De aktiviteter som en designprocess 
består av är: planering, utforskning av kontext, skapandet av idéer och prototypande av koncept.  
Under planeringsstadiet utforskas projektet och dess möjligheter, här konstateras intentionen med 
projektet. Under projektets andra fas utforskas kontext och utifrån kontexten konstateras behov. 
Skapandet av idéer är processens tredje fas och består av utforskandet av alternativ. Här 
genereras olika idéer gentemot behoven. Dessa idéer utvärderas även i denna fas. Efter 
idégenereringen och utvärderingen av idéerna, är det dags för att skapa koncept. Här tas både 
2D- och 3Dskisser fram. De koncept man har utvärderas och förbättras till man har ett slutgiltigt 
koncept som presenteras (Wikberg, Ericson, Törlind, 2016). 
Eftersom att den huvudsakliga metoden bestod av en materialdriven designprocess låg stort 
fokus på att skapa och utforska materialet och dess egenskaper. Det var viktigt att mycket tid och 
stort fokus lades på att utforska materialet så djupt som möjligt för att få fram bästa möjliga 
information om materialet, eftersom materialets egenskaper påverkar var och hur materialet är 
tillämpbart. Materials egenskaper skapar möjligheter men även begränsningar. Eftersom en 
designprocess inte är linjär utan cirkulär har arbetet varierat mycket mellan rapport, skapande 
och förbättringar där jag många gånger fått gå tillbaka i processen.  
  
För att kunna ta mig vidare i processen gjordes en undersökning där konsumenter fick svara på 
frågor gällande den utvalda sekundärförpackningen. Det material som samlades in i 
undersökningen erhåller etiska aspekter.  Specifika, viktiga punkter följdes under 
undersökningen. Dessa punkter beskrivs av Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014) och innefattar 
samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Detta innebär 
att konsumenterna informerades, innan undersökingen, om studiens syfte, konsumenten 
godkände att de blev studerade, informationen som samlades är konfidentiell och att 
informationen bara fick användas till just det syfte som tidigare tagits upp (Blomkvist, Hallin, 
2014). 
 
Efter att ha skapat materialet, gjort undersökningen och marknads- och butiksanalysen, skapades 
skisser och koncept. Koncepten utvärderades slutligen utav en testgrupp där gruppen fick komma 
med åsikter och förbättringsförslag. Utefter detta gjordes förbättringar på koncepten.  
 
Under hela projektet användes en loggbok för att hålla koll på hur jag låg till enligt schemat men 
även för att förenkla rapportskrivningen.  
 
 



 

3.  Litteraturstudie 
För att på bästa möjliga sätt förstå mig på hur det ser ut idag, vad plasten har för påverkan, 
gjordes en litteraturstudie där jag tog del av hur plast påverkar oss, våra djur och vår miljö. 
Andra viktiga aspekter att förstå mig på var hur sekundärförpackningar upplevs, vad bioplast är 
och vad nedbrytbarhet innebär.  
 
3.1  Plast 
Över 140 miljoner ton av petroliumbaserade polymerer tillverkas varje år, i hela världen. De 
petroliumbaserade polymererna används till att framställa plaster som polyeten, polystyren, 
polyvinylklord, polyuretan mm. Dessa plaster består av oljor, naturgaser och kol och används 
idag i våra vardagsprodukter (DiGregorio, 2009). DiGregorio (2009) förklarar ytterligare att den 
syntetiska plast som består av petroliumbaserade polymerer håller länge, vilket innebär att den 
även blir kvar på vår jord i 2000 år, eller längre. 
 
För att förstå hur skadliga petroliumbaserade polymerer är behöver man veta att de ingår i 
kategorin fossila bränslen. Höök & Xang (2013) förklarar att ca 85 miljoner tunnor av olja 
produceras dagligen i världen. Extraheringen av oljan är mycket snabbare än påfyllningsgraden, 
vilket innebär att man utvinner olja snabbare än vad det kan skapas. Detta innebär i sin tur att 
oljan kommer att ta slut (Höök & Xang, 2013). Men det finns fler problem med oljan. Med 
minskande oljeproduktion höjs även skatten och priserna, vilket inte blir ekonomiskt hållbart. 
Oljeproduktionen påverkar även miljön på så sätt att fossila bränslen är den störst bidragande 
faktorn till växthusgasutsläppen (Höök, Xang, 2013).  
 
Verma, et al. (2016), förklarar att den plast vi använder idag består av antingen halvsyntetiska 
eller syntetiska organiska ämnen. Dessa ämnen är mjuka och är lätta att forma. När plast 
förbränns frigörs giftiga gaser som dioxiner, furaner, kvicksilver och polyklorerade bifenyler. 
Dioxinerna sätter sig på grödor och i vatten. När vi sedan får i oss detta vatten och grödor får vi 
även i oss dioxiner (Verma, et al. 2016). Dioxiner består utav POP (organiska föroreningar) och 
TCDD. TCDD är en förening som är mycket giftig då den kan orsakar cancer och/eller 
neurologiska skador (Verma, et al. 2016). 
 
Sheavly och Register (2007) förklarar att plast är ett stort hot mot djurlivet då djuren lätt fastnar 
eller får i sig plast. De djur som fastnar i plast-produkterna kan ha svårt att komma loss. Detta 
leder till att deras rörlighet förhindras vilket i sin tur kan orsaka att de har svårt att få i sig mat 
och överleva. Men plasten kan även orsaka skador och sår på djuren (Sheavly och Register, 
2007). Sheavly och Register förklarar ytterligare att det finns många plastbovar men en utav dem 
är  6-packhållare . De beskriver att, enligt U.S Marine Mammal Comisson, ska 136 olika arter ha 
varit med om olyckor där de fastnat i plastprodukter i haven. Dessa 136 stycken olika arter 



 

bestod av 6 arter av sköldpaddor, 51 arter av sjöfåglar och 32 arter av marina däggdjur (Sheavly 
och Register, 2007).  
 
3.2  Ekonomiska och sociala aspekter 
Att plast utgör den största del utav nedskräpningen påverkar inte bara oss ekologiskt utan även 
ekonomiskt och socialt. Kommuner har ett ansvar som innebär att människors hälsa inte får 
skadas av miljön. Detta innebär att kommuner måste lägga stora kostnader på uppstädning. 
Områden som är nedskräpade upplevs även otrygga och mindre attraktiva. Att ett område 
upplevs nedskräpat och oattraktivt bidrar även i sin tur till mer nedskräpning (Naturvårdsverket, 
2018).  
 
3.3   Nedbrytbarhet 
Vad är det som gör ett material nedbrytbart och vad innebär det? 
Kale, et al (2007) förklarar att för att ett material ska vara nedbrytbart så behöver materialet 
kunna upptas av mikroorganismer, som svampar och bakterier. I en kompost med hög fuktighet 
och hög temperatur reproducerar sig mikroorganismerna vilket i sin tur gör att många olika 
organismer kan angripa materialet och börja bryta ner det. Eftersom plast är ett syntetiskt ämne 
har mikroorganismerna mycket svårare att bryta ner det än ett naturligt ämne. 
 
3.4  Bioplast 
Nordisk Bioplastförening (2019) förklarar att det finns olika varianter av bioplast, de som är 
biobaserade ,  bionedbrytbara  eller de som innefattar båda de två faktorerna. Den biobaserade 
varianten fokuserar på minskning av koldioxidutsläpp genom reducerad användning av fossila 
råvaror. Skillnaden mellan biobaserad och bionedbrytbar bioplast är att den biobaserade inte 
alltid är naturligt nedbrytbar, däremot är den bionedbrytbara varianten det (Nordisk 
Bioplastförening, 2019). Den variant som kommer att tillverkas i detta arbete är bioplast som 
tillverkas av naturliga råvaror som exempelvis majs, ris, och socker. Att bioplasten innehåller 
ingredienser som är förnybara och naturliga innebär att plasten är nedbrytbar (Girono & 
Piemonte 2011). 
Beroende på vad man använder för ingredienser varierar bioplastens egenskaper mycket. Alla 
olika varianter av bioplast jag tillverkat i detta arbete innehåller ingredienser som är naturligt 
nedbrytbara och som inte heller är farliga att få i sig.  
 
3.5  Sekundärförpackningar enligt personal och kunder 
För att kunna ta min process vidare och skapa lösningar var det viktigt att veta hur personal och 
kunder upplever sekundärförpackningar. Där var Röhfors (2014) fallstudie om 
sekundärförpackningar till stor hjälp.  



 

Röhfors (2014) nämner viktiga punkter som togs fram i studien där lantmännens förpackningar 
undersöktes. De punkter som nämns är att kunder önskar få moment vid öppning av 
förpackningar. De plastband som kan förekomma på förpackningar uppskattas inte då de är hårda 
och svåra att få bort. Tejpkartonger föredrogs före limmade. Perforeringarna på dessa 
förpackningar kunde vara svåra att få bort. Utöver dessa punkter tas även andra viktiga punkter 
upp såsom att sekundärförpackningar motsvarar den största delen utav avfall som butiker 
handskas med och därför föredrar personalen förpackningar som skapar mindre avfall. Om en 
sekundärförpackning innefattar flera olika material behövs ytterligare moment vid sortering, 
vilket i sin tur kostar mer för butikerna. 
Röhfors (2014) beskriver även de 5 egenskaper hos sekundärförpackningar som prioriterades 
högst i undersökningen. Högst prioriterat var att sekundärförpackningen skulle skydda 
produkten. Egenskaperna att öppna och avlägsna var en annan högt rankad prioritering. Varför 
dessa egenskaper hamnade så högt på listan är för att det underlättar både för kund och personal 
om förpackningen är lätt att öppna/avlägsna. En underlättad uppackning och identifiering av 
produkten var ytterligare egenskaper som önskades hos en sekundärförpackning. Sist men inte 
minst var prioriteringar att sekundärförpackningen ska vara staplings- och exponeringsbar, men 
även att sekundärförpackningen skulle ge så lite avfall som möjligt.  
 
Finns det högt prioriterade egenskaper, finns det även lägst prioriterade egenskaper. Röhfors 
(2014) förklarar att den egenskap som inte ansågs vara så viktig var att förpackningen skulle 
innehålla information om hur den ska hanteras. Däremot är varningstexter om exempelvis 
ömtåliga förpackningar viktiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  Genomförande 
Under detta stadie skapades olika varianter av bioplast som jag sedan utvärderade utefter hur lika 
plast jag upplevde att det var. Sedan valdes ett material ut och även det utvärderades och 
testades. När materialet var valt gjordes en undersökning på hur marknaden ser ut idag och sedan 
skapades skisser och koncept på en produkt som skulle kunna ersätta den sekundärförpackning 
som idag används för att hålla ihop flertal dryckesburkar. 
 
4.1  Undersökning 
För att kunna ersätta sekundärförpackningen som används idag behövde jag först konstatera de 
positiva och negativa egenskaperna med förpackningen. Jag gjorde därför en undersökning där 
jag försökte få reda på vad kunder har för tankar och erfarenheter med förpackningen som 
används idag. Eftersom de önskvärda egenskaperna med plasten redan var konstaterade innehöll 
undersökningen frågor som kunde hjälpa mig vidare med formspråket på förpackningen. 
Undersökningen bestod utav 7 frågor, där jag fick svar från 8 personer . Jag försökte ställa öppna 
frågor för att inte leda någon med mina egna ord. Genom att ha öppna frågor med inte bara ja/nej 
som svar fick jag mycket olika svar på vissa frågor då de tolkar frågorna själv.  
 
Dessa 7 frågor var: 
1. Hur ofta köper du 6-pack i öl eller annan dryck? 
2. Är det oftast papp eller plast du köper då? 
3. Vad tänker du när du ser förpackningen? 
4. Hur mycket bryr du dig om miljön, 1-5? (1 = lite) 
5. Hade du köpt ett mer miljövänligt alternativ om det fanns? 
6. Vad köper du helst? 6-pack eller 4-pack? 
7. Vad är negativt och positivt med förpackningen? 
 

Sammanfattning av  
konsumenternas tankar 

 

 
 
 
 
 



 

 
Utav de personer jag frågade föredrog den större delen av dem  4-pack  i stället för 6-pack. En 
mycket viktigt punkt som nämndes utav 1 av de frågade personerna var att hen inte reflekterat 
över just denna typ av förpackning och därför hade hen svårt att svara på frågorna. Det tror jag 
kan ha något att göra med att man inte är upplyst om problemet och att man inte har något bättre 
alternativ.  
Utifrån egna tankar och undersökningen konstaterades positiva egenskaper som jag försökte 
imitera i förpackning och material.  
 
4.2  Tillverkning av material 
Under researchfasen hittade jag recept på olika typer av bioplast som är enkla att tillverka. Jag 
började med att testa med två utav dessa recept och det var bioplast på Vinäger och bioplast på 
Gelatin. Alla andra material jag tillverkade utgick ifrån dessa recept där en eller två ingredienser 
ersattes. De egenskaper som försökte efterliknas i materialproverna var  formbarhet ,  pressbarhet , 
elasticitet ,  styrka  och  transparens . Dessa egenskaper var utgångspunkter vid tillverkning av de 
olika materialproverna. 
 
En utav egenskaperna var genomgående i alla materialprover. Inget utav materialproverna jag 
tillverkade var vattentäta. Detta var något jag ville utnyttja och en ”dålig” egenskap visade sig 
vara den egenskap som jag anser var den viktigaste. Eftersom ett stort problem med 
plastförpackningar var att de hamnade i haven, insåg jag att genom att använda ett material som 
löses upp i vatten, skulle just det problemet lösas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V-prover 
 

 
V.1 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
2 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
2 tsk Vitvinsvinäger 

 
V.1 resultat: Klumpigare och grynigare 
och inte lika elastiskt som V.2  men starkare. 
 
V.2 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Vitvinsvinäger 
 
V.2 resultat: Luktar vinäger vid kokning 
men inte när det torkat några dagar. Elastiskt men lite skört. 
 
V.3 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
3 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Vitvinsvinäger 
 
V.3 resultat: Kladdigt trots att det torkat i mer än 1 vecka. Går i bitar 
och bildar inte ett ”helt” material. Eftersom det inte torkar luktar det 
fortfarande vinäger. 
 
V.4 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Vitvinsvinäger 
1 msk Shellac Flingor 
 



 

V.4 resultat: Mycket obehaglig lukt vid kokning. Orange färg och svårt att koka då det klumpar 
ihop sig och bränner lätt i botten av kastrullen. Efter en stunds kokning löses klumpen som bildar 
sig upp och materialet blir flytande. Tygliknande struktur. 
 
V.5 
1 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk Vitvinsvinäger 
0.5 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
 
V.5 resultat: Hårt och skört. Gick i bitar när det torkade.  
Gul i färgen och luktar inte när det torkat, men luktar vid kokning. 
 
 
 

 
 
 
 
G-Prover 

 
G.1 
½ msk 99% Vegetabilisk Glycerol  
4 msk Vatten 
¾ msk Gelatin 
 
G.1 resultat: Elastiskt, luktar lite obehagligt vid kokning och lite 
efteråt innan det hunnit torka riktigt. Lite gult i färgen och starkt. 
 
G.2 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
4 msk Vatten 
¾ msk Gelatin 
 
G.2 resultat: Hårdare yta och starkare än G.1. Elastiskt men inte lika 
elastiskt som G.1. Även G.2 är lite gul i färgen. 
 
 
 



 

G.3 
¾ msk 99% Vegetabilisk Glycerol 
4 msk Vatten 
¾ msk Gelatin 
 
G.3 resultat: Mycket elastiskt och känns lite klibbigt. Fastnar lätt 
mot ytor och samlar på sig damm. Inte lika starkt som G.1 och G.2. 
Obehaglig lukt som tidigare prover, vid kokning och gul i färgen. 
 
G.4 
0,5 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
4 msk Vatten 
¾ msk Gelatin 
 
G.4 resultat: Mycket hårt material, liknar glas och är hårt men går 
lätt sönder. Inte lika gul i färgen som resten av G-proverna utan G.4 
är mer klart. 
 
Gelatin är ett lösligt protein som används som förtjockningsmedel. 
Gelatin framställs utav exempelvis hudar, ben, skinn ligament och djursenor (Livsmedelsverket, 
2018). Detta gör att gelatin inte är veganskt. Eftersom en av G-provernas huvudingrediens är 
Gelatin bestämde jag att försöka hitta en ersättande ingrediens, då jag vill att det material jag 
tillverkar ska ha så minimal negativ påverkan på oss, vår miljö och våra djur som möjligt.  
 
 
 

 
 
 
 
B-Prover 

 
B.1 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
2 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
2 tsk Vit Balsamvinäger 
 



 

B.1 resultat: Tjock och slät ”smet”. Väldigt likt V.1 förutom att det luktar mindre. Materialet bör 
svalna på en platt yta som inte böjs av värme, då det lätt spricker vid torkning. Materialet 
reagerar annorlunda beroende på om man kokar materialet i hög värme eller låg värme. 
 
B.2 
2 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
2 tsk Vit Balsamvinäger 
 
B.2 resultat: Klarare färg än B.1 som var grumligare i färgen. 
Hårdare än B.1 och inte lika elastiskt. Luktar vid kokning men 
lukten försvinner efter några dagar. 
 
B.3 
3 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Vit Balsamvinäger 
 
B.3 resultat: Skört och gult i färgen. Hårt och inte elastiskt. 
 
 
 

 
 
 
 
AA-Prover 

 
AA.1 
½ msk 99% Vegetabilisk Glycerol 
4 msk Vatten 
¾ msk Agar Agar 
 
AA.1 resultat: Ett starkt material 
som är mycket elastiskt och liknar latex innan det torkat riktigt. Obehaglig lukt vid kokning och 
brunfärgat. Lukten försvinner efter några dagars torkning och materialet går från latex-liknande 
till plast-liknande.  



 

AA.2 
½ msk 99% Vegetabilisk Glycerol 
4 msk Vatten 
1 tsk Agar Agar 
 
AA.2 resultat:  Liknande egenskaper som 
AA.1. Även detta obehaglig lukt vid 
kokning och brun färg. Inte lika starkt som 
AA.1. Båda proverna känns blöta i ytan 
innan de torkat riktigt. 
 
Agar Agar är ett förtjocknings- och 
stabiliseringsämne som framställs av rödalger. Fungerar som ersättare till gelatin. 
 
 
 

 
 
 
 
S-Prover 

 
S-Prover 
Eftersom V-proverna och B-proverna luktar 
vinäger vid kokning och några dagar efter 
torkning, gjordes ett försök att ersätta vinägern 
med salt. Eftersom vinägerns egenskap är att 
binda materialet testades  
det om salt kunde binda materialets 
ingredienser istället. 
 
S.1 
1 msk Majsstärkelse 
4 msk Vatten 
1 tsk Glycerol 
1 tsk Salt 
 
S.1 resultat: S.1 fungerade inte som jag ville att det skulle göra. Smular och går i bitar och går 
inte heller att lyfta bort från plast-skärbrädan där resterande av materialen också hällts på. 



 

 
X-Prover 

 
X.1  
5 msk Vatten 
1 tsk 99%Vegetabilisk Glycerol 
¾ msk Xantangummi 
 
X.1 resultat: Tjockt och klumpigt. Luktar inget vid kokning och inte 
heller vid torkning. Torkar inte riktigt utan har en klibbig yta och 
orange färg.  
 
X.2 
4 msk Vatten 
1 tsk Vinäger 
1 tsk Xantangummi 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
 
X.2 resultat: Inte lika klumpigt som X.1. Annars samma resultat som 
X.1. Liknar tuggummi.  
 
Xantangummi används som förtjocknings- och stabiliseringsmedel och framställs av socker där 
sockret genomgår en bakteriell jäsning (Livsmedelsverket, 2015).  
 
 
 

 
 
 
 
GG-Prover 

 
GG.1 
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
¾ msk Gellangummi 
 
GG.1 resultat: Virade ihop sig till en stel yta. Ej 
elastiskt. 



 

 
GG.2 
6 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Gellangummi 
 
GG.2 resultat: Sträv yta men mycket elastiskt. Blir 
ej styvt. 
 
GG.3 
6 msk Vatten 
½ tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
¾ tsk Gellangummi  
 
GG.3 resultat: Mycket elastiskt, liknas vid en 
plastpåse. Blir inte heller styvt efter torkning.  
 
GG.4  
6 msk Vatten 
½ tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
½ tsk Gellangummi 
½ tsk Majsstärkelse. 
 
GG.4 resultat: styvare än GG.1-GG.3, men trots detta 
mycket elastiskt.  
 
Alla GG-prover upplevdes alldeles för elastiska, som en gelé. Eftersom majsstärkelsen var det 
som gjorde V-proverna hårdare och mindre elastiskt testade jag att använda majsstärkelse i GG.4.  
 
GG.5  
4 msk Vatten 
½ tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
¼ tsk Gellangummi 
2 tsk Majsstärkelse 
¾ msk Xantangummi 
 
GG.5 resultat: Mycket styvt och nästan inte alls elastiskt. Slät yta, spricker lätt. 
 



 

Eftersom GG.4 fortfarande var mycket elastiskt även fast jag blandat i Majsstärkelse, testade jag 
att blanda i Xantangummi och mer Majsstärkelse i GG.5 för att se om det skulle bli styvare. 
 
Gellangummi består av socker som har genomgått en bakteriell jäsningsprocess och fungerar 
som stabilisering- och förtjockningsmedel (Livsmedelsverket, 2015).  
 
 
 

 
 
 
 
R-Prover 

 
R.1  
4 msk Vatten 
1 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
1 tsk Risvinäger 
1 msk Majsstärkelse 
 
R.1 resultat: Mjuk och elastiskt. Luktar mycket vinäger 
vid kokning och vid torkning.  
 
 
Eftersom vinägern i V- och B-proverna gjorde att materialet fick en obehaglig lukt till sig, ville 
jag försöka få bort lukten och ersätta vinägern med någon annan ingrediens. Vinägern är en syra 
som binder resten av ingredienserna vilket innebar att jag behövde hitta någon annan syra som 
skulle agera bindande.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FP-prover 
 

FP.1 
 
4 msk Vatten 
2 msk Majsstärkelse 
2 tsk 99% Vegetabilisk 
Glycerol 
2 tsk Fruktpektin 
 
FP.1 resultat: Styva och starka 
prover. Gulare vid tjockare 
lager och klarar vid tunnare.  
 
Underlag är viktigt att tänka på. Beroende på vart och på vilken yta materialet torkar på, reagerar 
det olika.  
 
FP.2  
4 msk Vatten 
1 msk Majsstärkelse 
2 tsk 99% Vegetabilisk Glycerol 
2 tsk Fruktpektin 
 
FP.2 resultat: Mer flytande konsistens än FP.1, klarare i färgen 
och mer elastisk. 
 
 
Fruktpektin fungerar som stabilisering- och förtjockningsmedel 
och utvinns från citrusfrukter (Livsmedelsverket, 2015). 
Fruktpektin kan användas som ett alternativ till Gelatin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3  Val av material 
Det första materialet jag tillverkade var Vitvinägersproven (V-proven). Det som upplevdes 
negativt med V-proverna var att de luktade mycket vinäger vid tillverkning och även någon 
vecka efter torkning. Eftersom lukten upplevdes vara ett stort problem testade jag att göra nya 
prover med andra ingredienser. Gelatinproven (G-proverna) som gjordes var starka och elastiska 
men de hade en vit hinna som inte försvann och var inte veganska, därför valde jag att inte gå 
vidare med G-proverna. B-proven fick en fin transparent yta som var slät men även de luktade 
vinäger vid kokning och torkning och jag valde därför att inte välja B-proverna. AA-proverna 
skulle ersätta G-proverna, men det som upplevdes negativt med AA-proven var att de hade en 
brun färg och även luktade mycket illa vid kokning och torkning. För att ersätta vinägern som 
gjorde att proverna luktade illa provade jag att ersätta vinägern med salt i S-proverna, eftersom 
salt binder vatten. S-provet gick inte att få loss från tork-ytan och gick i många små bitar. 
X-proverna fick en stark och elastisk yta när de torkat men de hade en gul/orange färg, klibbig 
yta och tog lång tid att torka. GG-proverna upplevdes mycket elastiska och svåra att forma. 
R-proverna fick en klar yta men luktade mycket vid kokning och torkning.  
 
Det prov som reagerade bäst och imiterade plast bäst var FP-proverna. FP-proverna luktade inget 
vid kokning eller torkning och beroende på hur mycket fruktpektin jag hade i varierade färgen på 
materialet. Vid mindre fruktpektin blev materialet mer transparant medan om jag hade i mer fick 
det en gulare färg till sig. Det positiva med FP-proverna var även att de kunde variera mycket i 
styvhet och elasticitet vilket jag upplever att plast också kan göra. Beroende på vad man vill 
skapa för produkt kan man variera mängden av de olika ingredienserna vilket skapar möjlighet 
för större användningsområde.  
 
 
4.4  Materialtester 
För att kunna konstatera hur materialet reagerar i olika miljöer och omständigheter gjordes flera 
tester på det.  Jag förvarade materialet i frysen i 1 vecka för att veta om det klarar av kylan, vilket 
det gjorde. Materialet reagerade på så sätt att det bara blev kallt, det frös inte. I undersökningen 
sa en utav de frågade personerna att det var positivt att man kunde förvara 6-pack i kylen. Detta 
var något jag ville testa om mitt material klarade och jag förvarade därför materialet även i kylen 
i 1 vecka. Precis som med frysen så hände inget mer med materialet mer än att det blev kallt. 
Materialet togs ut ur kylen och förvarades i rumstemperatur och även då upplevdes ingen 
förändring med materialet.  
 
För att testa hur materialet reagerar i blöta miljöer lades en provbit i vatten. Det som hände med 
materialet var att det sög åt sig vatten och blev mycket skört. Det löstes däremot inte upp utan 
gick i bitar om man drog lite i det. Denna egenskap är mycket viktig då ett utav de stora 
problemen var att djur skadas utav den plast som hamnar i haven då de tror att det är mat 



 

eller fastnar i dem. Genom att materialet är skört och går i bitar kan djuren inte fastna i det. 
Materialet är inte heller farligt att få i sig.  
 
4.4.1  Nedbrytbarhet 
Eftersom en utav de viktigaste egenskaperna mitt material behövde ha var att kunna brytas ner 
naturligt, sattes prover i jord för att testa om det stämde. Även två utav de andra materialen sattes 
i jord för att jämföra hur de reagerar. Jorden som användes var blomjord och utefter det tillsattes 
ca 2 msk vatten för att tillföra fukt. Bara efter två veckor hade materialen börjat brytas ner vilket 
var väldigt positivt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Återanvändning 
 
Materialet går att koka ner och 
återanvända. Vid återanvändning 
upplevdes materialet mycket 
starkare då “bitar” av materialet 
lade sig åt olika håll och skapade 
en fiberliknande yta. 

 
Färgning 
Materialet kokades ihop med 3 droppar 
hushållsfärg för att testa om materialet är 
färgbart. Materialet upplevdes mycket 
enkelt att färga och trots att det fick en stark 
färg upplevdes materialet fortfarande lite 
transparant. 
 

 
Vattenlösligt 
När materialet kommer i kontakt med 
vatten suger det åt sig och blir skört på 
så sätt att det enkelt går i bitar om man 
tar i det.  
 

 
Press 
Eftersom materialet inte tål hög 
värme är värmepress inte 
lämpligt. Däremot pressas 
materialet gärna utan värme. 
Texturer är möjliga att pressa på 
materialet och vid pressning 
upplevs materialet hårdare. För 
hårda pressverktyg pressar i 
stället ut former ur materialet.  



 

4.4.2  Dragprover 
För att kunna konstatera hur starkt materialet är och hur stor påfrestning det klarar vid drag, 
gjordes dragprover där olika varianter av materialet testades. Proverna som tillhörde serie 5 var 1 
mm tjocka, där två lager av 0,5mm hade satts ihop. Serie 5 klarade som högst av 24,6 Newton 
och 27 Newton vilket motsvarar 2,46 kg och 2,7 kg. Serie 6 bestod utav 2 prover där proverna 
var 1 mm tjocka. Maxstyrkan som serie 6 proverna klarade var 36 Newton och 34 Newton vilket 
motsvarar 3,6 kg och 3,4 kg. Serie 4 bestod utav 2 mm tjocka prover. Redan vid torkning 
upplevdes serie 4 proverna mer sträva och mindre elastiska, vilket visade sig stämma i 
dragproverna då proverna klarade en maxkraft på 53 Newton och 66 Newton,vilket motsvarar 
5,3 kg och 6,6 kg. Dragproverna sträcktes 5mm/minut, vilket visade att materialet håller bättre 
om man rycker i det än om man segdrar. För att veta hur mitt material reagerar i jämförelse med 
den plast som används till dryckerna idag, gjordes även prover på plasten.  
Dragproven som gjordes på plasten visade att det var stor skillnad mellan plasten och mitt 
material när det gäller seghet och elasticitet. Plasten som används idag är mycket elastisk men 
däremot tar den inte lika hög dragkraft. Plastproverna var mindre än 0.5 mm tjocka och klarade 
av 12,8 Newton och 13,5 Newton. Vilket motsvarar 1,28 kg och 13,5 kg. 
 

Sammanställning 
av dragprover 

      SERIE 4 
Prov 1        Prov 2 

       SERIE 5 
Prov 1      Prov 2 

     SERIE 6 
Prov 1      Prov 2 

       PLAST 
Prov 1      Prov 2 

Max Newton 53 N           66 N 24,6 N         27N 36N            34N 12,8N       13,5N 

Tjocklek 2mm          2mm 1mm           1mm 1mm          1mm >.5mm    >.5mm 

Sträcklängd 10 mm       9mm 20mm       20mm 21mm       16mm 89mm       80mm 

 



 

Linjer med 40 mm mellanrum ritades ut för att enklare och mer korrekt kunna mäta ut hur långt 
materialet sträckt sig då maskinen beräknar utifrån hela dragprovet. Det avstånd som från början 
var 40mm mättes av regelbundet och antecknades till materialet brast. Mitt material visade sig 
brista i två bitar relativt fort medan plastprovernas seghet gjorde att det tog längre tid för 
materialet att gå i två bitar.  
 
Dessa dragprover har använts mer som ett underlag. Det finns många olika faktorer som kan 
påverka vad proverna visar. Har materialet en tjockare yta någonstans, eller ett hack, påverkar 
det hur materialet kommer reagera i dragproverna. Maskinen som användes sänker dessutom 
dragkraften när den känner av att materialet börjar brista. Även detta är en faktor som bör tas till 
hänsyn, att det är skillnad på hur en maskin mäter och hur materialet faktiskt skulle användas i 
verkligheten.  
 
4.5  Sammanfattning av materialets egenskaper och begränsningar 
Det material jag valde att fortsätta med var F.1 som bestod av fruktpektin, glycerol, vatten och 
majsstärkelse. Beroende på hur man fördelar ingredienserna varierar materialets egenskaper. 
Utefter de olika testerna konstaterades egenskaper och begränsningar hos materialet.  
 
 

Unika egenskaper Begränsningar 

- starkt  - ju starkare desto mindre elastiskt 
- transparent - gulnar vid tjockare lager 
- elastiskt - mer elasticitet innebär svagare material 
- luktfritt  - ju styvare material desto mindre böjbart 
- böjbart - tjockare lager spricker vid torkning  
- fryser inte till is  
- inte vattentåligt 
- nedbrytbart  
- formbart 
- smälter vid hög värme  
(spill går därför att återanvända) 
- färgbart 
- lätt 
- brännbart 
- pressbart 
 
 
 



 

4.6  Marknadsanalys 
För att veta hur det ser ut på marknaden och vad för utbud det finns gjordes en marknadsanalys. 
Det finns olika varianter av material som används för att hålla ihop drycker. Allt från lim till 
pappförpackningar.  Några förpackningar viras runt hela produkten medan andra håller ihop 
produkten på toppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.7  Butiksanalys 
Det finns olika typer av sekundärförpackningar, allt från sexpackhållare till plastfilm som viras 
runt produkterna. Det sekundärförpackningarna har gemensamt är att de skyddar produkten, 
samtidigt som de håller ihop flera produkter. I vissa fall fungerar sekundärförpackningen även 
som en variant av bärhjälp då vissa sekundärförpackningar exempelvis har handtag. Under 
butiksanalysen framgick det att en variant av sekundärförpackningen som vi använder mycket i 
Sverige är plastfilm som viras runt burkar. Trots att vissa produkter paketeras i 
pappförpackningar är det ändå plastfilmen som används mest. Det visar på att trots att 
möjligheten finns att använda exempelvis papp, föredrar företagen ändå plast. Därför ser jag stor 
möjlighet att ersätta plast med ett mer miljövänligt material, genom att skapa ett material som 
kan imitera plastens egenskaper.  

 

 



 

4.8  Behov 
Utifrån undersökningen, butiks-analyserna och research fastställdes problemen. Att fastställa 
problemen angående sekundärförpackningen var viktigt för att i sin tur kunna fastställa behov 
som förpackningen och materialet måste inneha. Utan problemformulering och behov hade det 
varit svårt att skapa koncept och välja mellan dem. De behov som fastställdes var: 
 
Behov: 
- Materialet behöver vara  starkt 
- Materialet behöver vara  stabil 
- Materialet behöver vara  naturligt nedbrytbart 
- Materialet får  ej vara skadlig  för djur, människa eller natur 
- Förpackningen ska fungera som  bärhjälp 
- Förpackningen ska vara  enkel att öppna 
- Förpackningen ska vara  enkel   att sortera 
- Förpackningen ska  kunna paketeras i 24-pack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.9  Skisser 
Efter att behoven fastställs började jag skissa på olika varianter av 6- och 4-packhållare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.10  Koncept 
 

1. Doppa i material 
Tanken med koncept 1 är att vid produktion av förpackning doppas burkarna i material och 
paketeras ihop genom att materialet torkar och stelnar runt burkarna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Klassiskt 
Det klassiska konceptet är en förpackning som håller ihop burkarna på toppen där dryckerna 
enkelt kan bäras ihop med hjälp av ett handtag eller hål för fingrarna.  
 

 
 

3. Extra stabilitet 
Koncept 3 utgår från att dryckerna behöver extra stabilitet vid bärning. Därför består koncept 3 
utav skisser där materialet är på något sätt dubbelt virat runt burkarna. De punkter där det blir 
störst drag vid bärning är fördelade på flera punkter i stället för en punkt.  

 



 

4.11  Utvärdering av koncept 
Utifrån behoven utvärderades koncepten genom att konstatera vad som var positivt och negativt 
med idéerna.  
 

KONCEPT 1 
 

Doppa i material 

Positivt 
+ Inte begränsat till en specifik burk eller 
flaska 
+ Enkel förpackningsprocess 
+ Håller ihop burkar/flaskor bra 
+ Staplingsbar 

Negativt 
- Svårt att få till en bra yta med mitt material 
- Ingen bärfunktion 
- Håller inte ihop resten om 1 burk tas bort 
- Mitt material är inte tillräckligt segt och 
elastiskt för att det ska fungera 

 
 

KONCEPT 2 
 

Klassisk 

Positivt 
+ Lätt att bära 
+ Enkelt anpassbar till 4-pack eller 6-pack 
+ Enkel att få av 
+ Staplingsbar 
+ Billigare att tillverka (mindre material och 
enklare form) 

Negativt 
- Vanlig form (kan även vara positivt, 
igenkänningsfaktor) 

 
 

KONCEPT 3 
 

Extra stabilitet 

Positivt 
+ Ökad stabilitet 
+ Unik form 
+ Lätt att bära 
+ Staplingsbar 

Negativt 
- Kan vara svår att tillverka 
- Kräver mer material 
- Fler moment vid öppning 

 
 
 
 



 

4.12   Val av koncept 
Den tidigare gjorda undersökningen, Röhfors fallstudie (2014) och de konstaterade behoven 
användes för att välja koncept. Eftersom de önskvärda egenskaperna var att det skulle vara enkelt 
att få ut produkten, förpackningen inte skulle vara för dyr, den skulle underlätta bärning och den 
ska kunna paketeras i 24-pack valdes koncept 2, den klassiska formen.  Dragproven hade även de 
stor betydelse för vilket koncept som valdes. Dragproven visade att mitt material inte var lika 
segt och elastiskt jämfört med plasten som används idag. Därför uteslöts koncept 1 då jag, utefter 
dragproven, ansåg att materialet inte skulle klara av att hålla ihop dryckerna. Att mitt material 
däremot klarade hög dragkraft visade på att materialet orkar hålla upp dryckerna, precis som i 
koncept 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.13  Koncept: Klassisk 
Efter att ha valt koncept skapades 3D-skisser i papper för att få upp storlek och känsla på 
produkten. De skisser som skapades utvärderades sedan utav tre personer där de fick säga hur de 
upplevde produkten, vad som var bra och vad som kunde förbättras. Deras tankar 
sammanfattades sedan i positivt och negativt. 

  



 

4.14  Förbättring av koncept 
 

1. Modell 2 
Eftersom modell nummer 2 uppskattades då den hade 
en spännande form och annorlunda uttryck, samtidigt 
som den förenklar förvaringen i kylar och hyllor i 
butiker, valde jag att gå vidare med den och förbättra 
den utifrån testpersonernas tankar och förslag.  
Ett av förslagen var att placera handtaget i mitten av 
förpackningen för att stabilisera dryckerna.  
 

 
 

2. Modell 2.2  
Upplevdes lätt att bära och troligen slittålig, men kan 
vara svår åtkomst i butiker och hyllor då det kräver 
utrymme ovanför för att komma åt handtaget. Formen 
upplevdes vara mer alldaglig i jämförelse med modell 
2.  
 

 
 

3. Modell 2.3  
Inte lika attraktiv som modell 2.2, men upplevdes 
lättare att bära. Liknande funktioner som både modell 
2 och modell 2.2. Även här upplevde testpersonen att 
det skulle vara svårare att få åtkomst till handtaget i 
butik och hyllor då det kräver mer utrymme. 
 
 
 

 
Utifrån testpersonens tankar och utvärderingar valde jag modell nummer 2. De ändringar jag 
hade gjort på modell 2 upplevdes inte vara bättre än originalet och testpersonen tyckte därför om 
modell 2 bäst.  



 

4.15  Första prototyp 
För att få bästa möjliga förbättringsmöjligheter skapades en första prototyp i materialet. 
Utseendet låg inte i fokus då tanken var att jag skulle få en känsla för hur starkt, elastiskt och 
tjockt materialet behöver vara. Det jag upplevde ganska direkt när formen torkat var att 
materialet behöver ha en mycket tjockare yta. Den prototyp jag gjorde var alldeles för elastiskt 
vilket gjorde att när man lyfte förpackningen ramlade burkarna ut då hålen där burkarna sitter 
töjdes. För att få burkarna att stanna i behöver alltså slutprodukten vara mindre elastisk. Även 
handtaget gick sönder i denna prototyp, troligtvis för att den inte klarade av vikten av dryckerna.  
 
För att kunna skapa den bästa möjliga 
dryckeshållaren var jag tvungen att hela 
tiden gå tillbaka mellan produkt och material 
för att utvärdera och förbättra både material 
och produkt. Genom att ändra formen på 
produkten ändrades även de önskvärda 
egenskaperna i materialet. I den valda 
modellen, modell 2, var handtaget känsligt 
då vikten av de 4 burkarna hamnade i fästet 
på handtaget. Därför var det största 
problemet med att skapa produkten att 
försöka få hållfastheten att fungera. Stor vikt 
lades på att stärka materialet på så sätt att det 
handtaget skulle klara av dragmomentet. 
Funktionsmässigt behövde prototypen 
förbättras och förstärkas. Formmässigt upplevde 
jag även att prototypen verkade skör, även de 3 
personer som utvärderade koncepten upplevde att 
just denna form på förpackningen upplevdes skör. 
Detta gjorde att jag fick tänka om. Samtidigt ville 
jag behålla formen på förpackningen då den var 
mest uppskattad av de 3 testpersonerna. För att 
kunna ta mig vidare i processen gick jag tillbaka 
några steg och försökte hitta inspiration och det 
var då jag fick syn på en utav mina tidigare 
skisser.  
 
 
 



 

4.16  Koncept omtag 
Problemet med mitt koncept var att handtaget inte klarade av dragkraften som skapades. Ett 
annat problem var att burkarna ramla ur på grund av vinkeln som skapas när man lyfter 
förpackningen. För att få förpackningen mer stabil, mindre skör och få burkarna att inte falla ur 
skapades ett nytt koncept, med inspiration från det tidigare konceptet och en tidigare skiss.  

Den nya, förbättrade modellen är en dubbelvikt förpackning som med hjälp av sina dubbla 
handtag fördelar dragkraften och samtidigt håller förpackningen burkarna i en rakare vinkel då 
den bakre delen av burken också hålls upp av material.  

 
 



 

5.  Resultat 
5.1   Material 
Det material jag skapat är ett transparent material där egenskaperna kan varieras till viss del, 
beroende på mängden av de olika ingredienserna. De huvudsakliga egenskaperna materialet har 
är att det är naturligt nedbrytbart och upplösbart i vatten, de två egenskaper plast saknar. Andra 
positiva egenskaper med materialet är att det är formbart, färgbart, pressbart och tål kyla. 
Beroende på ingredienserna kan man variera styvhet, styrka och elasticitet i materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2  Produkt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den färdiga produkten är en 4-packshållare där dryckerna är enkla att ta ut och sätta tillbaka. 
Förpackningen är enkel att få ut ur butikernas hyllor då handtaget är satt på kortsidan, vilket 
möjliggör det för kunden att dra ut förpackningen ur hyllor. Formen på förpackningen möjliggör 
även förvaring av förpackningen i butikers kylar där dryckerna är uppradade efter varandra. 
Förpackningen är staplingsbar och innefattar få moment vid “öppning”. Då förpackningen endast 
består utav ett material är förpackningen lätt sorterad och kräver ingen extra tid. Genom att ha 
texten “100% Naturligt nedbrytbart” pressat på handtaget visar det på att materialet är pressbart 
och kan textureras och ger samtidigt kunderna information om förpackning så att de kan göra ett 
aktivt val. Samtidigt visar formen på förpackningen att materialet är böjligt och starkt. 
Eftersom förpackningen tillåter att drycker tas ut och sätts tillbaka kan förpackningen 
återanvändas för att ta med sig drycker vid olika tillfällen.  
 



 

6.  DISKUSSION & SLUTSATS  

Det är ingen tvekan om att plast både har sina positiva och negativa egenskaper. Trots att 
materialet är förödande för vår miljö finns det anledningar till varför just det material används. 
Dessa anledningar är att: plast är billigt att tillverka, det finns många användningsområden för 
det och det är även väldigt tåligt, vilket gör att det håller länge. Däremot finns det en negativ 
egenskap som övervinner de dåliga egenskaperna, nämligen att plast inte är naturligt nedbrytbart.  
Att plasten håller alldeles för länge och blir kvar på vår jord och skadar oss, djur och natur var ett 
utav problemen med den plast som används idag. Ett annat problem var att vi använder stora 
mängder av olja för att tillverka just denna plast. Dessa problem försökte jag lösa genom att 
skapa mitt material. Där man i stället för att fortsätta använda resurser som håller på att ta slut, 
tar tillvara på resurser som finns. Syftet var att visa, locka och skapa en vilja hos producenter att 
jobba med hållbara material. Genom att skapa denna produkt där det hållbara materialet är i 
fokus och utgör produktens form, trots att materialet haft sina begränsningar och i det nuvarande 
stadiet varit svårt att applicera i en fysisk produkt, hoppas jag att jag inspirerat producenter och 
designers till att våga prova och våga tänka på miljön. Kan jag skapa ett material som liknar 
plast, kan även ni. Jag hoppas att jag, genom detta arbete, visat att det inte finns någon mening i 
att använda material med så pass lång livslängd som plast, till engångsartiklar och att det finns 
stora förbättringsmöjligheter inom detta område.  
 
6.1  Förbättringsmöjligheter 
Det uppstod vissa problem vid tillverkning och förbättring av materialet. När materialet kom upp 
över en viss tjocklek hade materialet svårare att torka i rumstemperatur, vilket gjorde att 
materialet sprack och skapade mindre remsor i stället för en hel yta. Här ser jag stora 
förbättringsmöjligheter. Hur kan man få materialet att hålla ihop och inte spricka vid tjockare 
yta? Då tanken är att materialet inte bara ska användas för att paketera drycker, utan även kunna 
användas inom andra förpackningsområden anser jag att det även här finns stora 
förbättringsmöjligheter, som att exempelvis stärka materialet men att behålla den tunna ytan. 
Ytterligare förbättringsmöjligheter är att få materialet mer flytande och mindre tjockt vid 
kokning vilket jag tror underlättar tillverkningen av förpackningar och även öppnar upp för 
större användningsområden för materialet.  
  
För att få ut bästa möjliga resultat gjordes många prover på materialet och det jag upplevde var 
att trots många prover fick liknande yta och styrka så var det vissa prover som reagerade 
annorlunda och inte fick samma resultat. Materialet upplevdes därför lite opålitligt och jag hade 
svårt att veta hur det skulle bli efter det torkat. Efter att ha gjort dragproverna fick jag det bevisat 
att trots att strukturen på materialet upplevdes annorlunda, höll proverna en liknande nivå på 
styrka och elasticitet. I början av detta arbete var tanken att jag skulle försöka imitera plast på så 
hög nivå som möjligt. Under arbetets gång insåg jag att trots att tanken från början var att imitera 



 

plastens egenskaper, fann jag egenskaper hos mitt material som jag uppskattade och ville 
utnyttja. Mitt material blev inte lika elastiskt och segt som plasten som används till att vira runt 
burkarna, däremot klarade mitt material större dragkraft. Detta påverkade i sin tur formspråket på 
förpackningen.  
 
Att materialet, med förbättringar, är tillämpbart i förpackningar tycker jag inte det är någon 
frågan om. Fortsätter man utveckla och förbättra det ser jag stora möjligheter till att börja 
använda mer hållbara material som detta i förpackningar. Eftersom att jag inte är en kemist och 
inte förstår mig på en hög nivå av ingredienser, dess molekyler och egenskaper har det varit svårt 
att imitera plastens egenskaper på en hög nivå. Det har begränsat mig i formspråket då jag fått 
utgå utefter materialets egenskaper när jag skapat produkten. Trots begränsningarna har jag 
skapat ett koncept som utgår ifrån materialets egenskaper och påvisar de olika möjligheterna 
med materialet. Till skillnad från den nuvarande förpackningen, skadar detta koncept varken oss, 
djur eller natur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  FRAMTIDA STUDIER 
 
7.1  Livscykelanalys 
Nästa steg i processen är att undersöka materialets hållbarhet genom en livscykelanalys där man 
konstaterar var ingredienserna kommer ifrån och hur de påverkar vår miljö, från vaggan till grav.  
 
7.2  Tillverkningsmetod 
För att kunna tillämpa materialet i en produkt behöver det finnas en tillverkningsmetod. Genom 
att skapa en effektiv tillverkningsmetod finns det även möjlighet för att få ner priset på 
förpackningen, vilket gynnar både producent och konsument.  
 
Ytterligare framtida studier är att förbättra materialets egenskaper genom att öka styrka och 
tjocklek utan att materialet spricker vid torkning. Att ta materialet vidare, förbättra det och 
undersöka ytterligare hur det kan appliceras i produkter. Det finns mycket utvecklingspotential i 
materialet och enligt mig även stora möjligheter för att utöka användningsområdet.  
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