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FÖRORD

Detta examensprojekt är genomfört av Fanny Carlsson i kursen 
Examensarbete i industriell design, 15hp, vid Högskolan på Gotland. 

Projektet har genomförts i samarbete med Systembolaget i Visby och har 
gått ut på att ta fram en ny produkt som ska ersätta dagens varukorg.

Yrkesrollen som designer genomsyras i hela arbetsprocessen av frågan 
”varför?”.
Att ifrågasätta och formge med rätt balans av estetik, intuitivitet och 
funktion är nycklar till framgång, enligt min åsikt. 
Människor ifrågasätter alltför lite och vanans makt har grott sig alltför stor.

Problemet som utreds i detta projekt är något som större delen av Sveriges 
vuxna befolkning berörs av men det är ett samtalsämne många inte gärna 
diskuterar.
Just pga. denna ”tabu” och aktualiteten av diskussionen kring alkohol, har 
projektet varit ett nöje att genomföra.

Tack till de som tålmodigt lugnat mina nerver under arbetets gång och till de 
som på något sätt tillfört energi så att det givna målet blev uppnåeligt. 

Speciellt tack till Anita Kullström och Jens Pedersen, Högskolan på Gotland 
samt Markus Wahlgren med personal på Systembolaget i Visby.  

Vänligen,

Fanny Carlsson, Visby 2010
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SAMMANFATTNING 

Detta projekt har genomförts för att utveckla en ny dryckesbärare. En 
dryckesbärare som utstrålar identitet samt förskönar upplevelsen för kunden 
i butik. 
Projektet är utfört i samarbete med Systembolaget i Visby.

Stora summor pengar läggs på alkohol och det bör speglas i dryckens hela 
väg från produktion till förtäring. De kundkorgar som används på 
Systembolaget idag är en standardvariant som används i de flesta 
livsmedelsbutiker.

Analyser i detta projekt visar att dagens korgar varken passar den som ska 
använda dem eller innehållet de ska bära, vilket kunderna också bekräftar.
En förbättring av situationen innebär en förhöjning av kundens hela 
upplevelse av sitt besök i butiken, något som Systembolaget idag högt 
värdesätter. 

Varför har då inget redan gjorts? 
Anledningen, enligt Fanny, är vanans makt - besökaren i butiken, kunden, 
har inte fått se andra alternativ och har därför inte haft något att jämföra 
med.

Arbetsprocessen har inneburit ett antal moment; kartläggning av produkter 
på marknaden, ergonomisk analys av dagens korg, faktainsamling; 
forskning och studier, kontakt med kunder, idégenerering, tester, kontakt 
med konstruktör, materialresearch och genomförande i form av CAID-
modellering och prototypframställning.

Resultatet blev ett förslag på dryckesbärare som håller innehållet på plats, 
gör det möjligt för bäraren att bära på rätt sätt och som utstrålar avsändare.  
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ABSTRACT

This project was performed in order to develop a new carrier for carrying 
beverages. A carrier radiant of identity and that embellishes the customer’s 
shop experience.
The project was performed in cooperation with Systembolaget, Visby, 
Sweden.

High amount of money is contributed to the alcohol trade, which should 
reflect the beverages‘ whole journey from production to consumtion. The 
carriers used today at Systembolaget is a standard variant, used in most 
grocery stores.

Analysis in this project shows that today’s carriers neither fits the user, nor 
the contents they’re supposed to convey, something the customers also 
confirm.
Improvement of the situation means an enhancement of the customers‘ 
experience of the visit, which Systembolaget highly advocates.

Why haven’t changes already been made?
The reason, according to Fanny, is the force of habit - the visitor of the shop, 
the customer, hasn’t been introduced to other alternatives and has therefore 
nothing to compare with.

The working progress has involved a number of elements; charts of current  
market’s product range, ergonomical analysis of today’s carrier, collecting 
facts; research and studies, brainstorm, tests, contact with constructor, 
material research and realization in CAID-modelling and prototype making.

The result - a proposition of a beverage carrier that keeps its content in 
place, enables the user to carry correctly and that communicates its brand.   
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Mat och dryck är en nödvändig del av vår vardag och alkohol en del av vår 
kultur. Stora summor pengar läggs på alkohol och det bör ur ett 
kommersiellt perspektiv speglas i dryckens hela väg från produktion till 
förtäring.
Detta arbete koncentrerar sig på dryckens väg genom butik i detaljhandeln, 
på Systembolaget. 
Idag handskas man med flaskor och burkar antingen för hand, med vagnar 
eller, som detta projekt inriktar sig på, med korgar. 

I dagsläget används en 20 liters standardmodell 
på korg (t.h), tillverkare Nordiska Plast AB och 
återförsäljare Butiksprofil AB.

1.2 OM SYSTEMBOLAGET

Systembolaget AB har i Sverige monopol på försäljning av alkohol med en 
alkoholhalt över 3.5% (med undantag av tillverkning, import, export, 
restauranghandel och övriga med rätt till partihandel).

I mitten på 1800-talet startade Sveriges och världens första alkoholmonopol 
och 1955 slogs de lokala monopolen ihop till Systembolaget.
Innan monopolet infördes var den svenska alkoholkonsumtionen en av 
Europas högsta och är idag en av de lägsta. (källa: IQ.se)

Systembolaget har ett av världens bredaste sortiment med artiklar av sprit, 
öl och vin från ett 40-tal länder. I det fasta sortimentet ingår ca 2000 artiklar 
och sedan finns ett beställningssortiment från leverantörerna med ca 8000 
artiklar. 
Vissa specialprodukter hittas endast på Systembolag med Vinkällare, vilka är 
belägna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Det finns drygt 410 butiker och 510 ombud runtom i landet. 

Affärsidén lyder ”att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och 
ge kunskap om alkohol och hälsa” och i uppdraget ingår att vara 
märkesneutrala. 
Visionen är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så 
att ingen tar skada.
 
På systembolaget.se kan man hitta hela sortimentet och vidare info.
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1.3 PROBLEMDEFINITION 

1.3.1 problemformulering

Hur utformas en dryckesbärare som fungerar bra både för produkterna den 
ska bära, användaren och som samtidigt förskönar butiksupplevelsen?

1.3.2 kravspecifikation

Nedanstående kravspecifikation har utarbetats i samråd med handledare.

- bärbar (inga hjul el. dyl.)
- vara ergonomisk
- vara tippsäker, ingen risk att innehållet trillar ur
- kunna bära olika typer av flaskor; sprit, vin och öl
- lagerföring; anpassas till befintligt utrymme i butik
- vikt som dagens korg och lite till: ca650g

1.3.3 avgränsningar

För att hålla projektet inom vissa ramar har följande avgränsningar gjorts:

- formgivningen anpassas ej till vinboxar och flaskor med avvikande form
- handikappade personer, tex. handsvaga, ingår inte i fokusgruppen
- medhavda påsar, väskor och käppar o.dyl. tas ej hänsyn till i 
formgivningen
- konstruktionslösningen begränsas till förslag, ej färdiga ritningar
- tillverkningskostnad beräknas ej exakt

1.4 MÅL

Att formge en produkt som ska underlätta själva bärmomentet av drycker 
för kunden i butik. Produkten ska också försköna och göra vistelsen i butiken 
till en mer exklusiv upplevelse.

Lösningen ska möta de krav som ställts i kravspecifikation av Fanny Carlsson 
i samråd med handledarna.
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2 METOD

Lösningsmetoden som använts går i linje med designprocessen. 
Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom 
produktutveckling. 

källa: SVID.se 

2.1 ANVÄNDARSTUDIER

Eftersom alkohol kan vara ett känsligt diskussionsämne för en del 
människor, har stor tonvikt lagts på iakttagelsen av miljön och situationen 
där problemet förekommer. Undersökningarna har utförts på kunder och 
personal på Systembolaget i Visby. 
Dokumentation i form av fotografering och videoinspelning har inte varit 
möjlig då Systembolaget har förbud på detta.

2.1.1 observation

Användarens rörelsemönster i butiken har studerats. 
Användarna får inte på förhand reda på att undersökningen genomförs 
eftersom det kan störa ett naturligt beteende. 

Butiken delas in i tre områden: entré, butik och kassa, för att enklare 
kartlägga mönstren.
Undersökningen genomförs utifrån ett antal viktiga parametrar och 
frågeställningar som ställts innan undersökningstillfället. Detta för att få en 
så värdefull och bred syn på problemet som möjligt, även om det gäller 
observation, vilket är en tämligen ostrukturerad form av undersökning.
Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid observationen är ålder, kön, längd 
samt frekvens, funktion och varaktighet.

Följande har studerats:
  
  - vid entrén, hur tar kunden korgen?
    - vart tas korgen? höjd?
  - när kunden går omkring, hur hålls korgen? grepp? kroppsposition?
    - med resp. utan innehåll
    - varför bär kunden så?
   - när kunden står och läser på hyllorna, vad händer med med korgen?
    - varför?
   - om korgen ställs ned och lyfts igen, hur görs detta?
   - i kön, vad gör kunden med korgen?
   - vid kassan, hur gör kunden för att få varorna på rullbandet?
   
   - hur länge pågår besöket? 
   - hur snabbt går besöket? stress på särskilda områden i butiken?
   - hur många lyfter felaktigt och hur många gånger per besök sker det?
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2.1.2 kvalitativ undersökning

Undersökningen sker i delvis öppen diskussionsform med personal och de 
kunder som är villiga att inleda en diskussion. Ett antal frågeställningar 
förbereds innan undersökningstillfället men inga begränsningar sätts i hur 
diskussionen fortlöper.

  kunder:
   - tycker du korgen är bekväm? flaskor ligger/står bra?
   - om du skulle göra en ny, hur skulle den se ut?
  - skulle du tycka det var jobbigt att andra i butiken ser vad du
   handlar? (tex. helt transparent korg)

   personal:
  - hur använder du korgen? (hur ofta, till vad)
  - är korgen ofta full? rymmer tillräckligt?

- hur många flaskor tycker du korgen bör kunna bära?

Resultatet från undersökningarna presenteras i avsnitt [3.4.2 dagens kundkorg], s.
17, samt i avsnitt [3.6 SLUTSATS ANALYS], s.21.
  

2.2 KREATIV FAS

I denna fas sker idégenerering och slutligt koncepturval.
Till hjälp tas bl.a. tre kända effektiva metoder för att underlätta det kreativa 
tänkandet.
Samtliga kan användas enskilt eller i grupp. 

2.2.1 idégenerering

brainstorming:
Man håller taket högt och frångår alla logiska begränsningar. Man låter 
kreativiteten flöda fritt under 5 minuter, tar paus och fortsätter igen. 

källa: Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004.

inversion:
"Tvärtom-metoden", enligt Tönis Tönisson. 
Man vänder problemet till sin motsats.
En av de mest användbara metoderna är att inte försöka lösa problemet, 
utan ändra det för att få nya idéer. Man söker förslag på hur problemet INTE 
ska lösas för att hitta korrekta lösningar.

Exempel på problemställningen i detta projekt:
”Hur utformas en dryckesbärare som fungerar bra både för produkterna den 
ska bära, användaren och som samtidigt förskönar butiksupplevelsen?”
vilken vänds till:
”Hur utformas den mest ofunktionella, värsta tänkbara dryckesbäraren?”
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Exempel på lösningar. Dryckesbäraren...:
- har stora hål i botten så att innehållet trillar igenom
- har inga handtag
- är gjord av betong
- är rund och rullar/studsar omkring fritt i butiken  

2.2.2 koncept och utvärdering 

Från skisserna i idégenereringen görs ett urval utifrån kravspecifikation och 
funktionslista, med vägledning av extern samt intern handledare.
Ett urval av koncept väljs ut, 3-5 stycken, vilket sedan följs av att ett av 
dessa väljs ut eller en kompromiss av flera som underlag till 
genomförandefasen.
Urvalet sker genom kategorisering av huvuddragen i skissmaterialet från den 
kreativa fasen.
Det slutliga valet för genomförandet sker genom en matris med ett antal 
utsatta kriterier som respektive koncept ska uppfylla, på en skala 1-5, där 5 
uppfyller kriteriet fullständigt och 1 inte alls. 
Kriterierna är även försedda med en viktkonstant, vikt 1-2, utefter relevans.

2.3 GENOMFÖRANDE

Denna fas står för visualiserande av slutligt produktförslag.
Frågeställningar ang. materialval, tillverkningsmetod och slutligt 
designförslag besvaras.
    
Arbetet som görs här ligger till grund för vidare diskussion.

2.3.1 prototyping

En datoriserad 3Dmodell av det slutliga förslaget görs i Rhinoceros™, för att 
få en verklig bild av skala och konstruktion samt sammansättning av 
produktens inbördes delar. 

Ett slutligt förslag framställs även i en fysisk modell i lämplig skala i lämpligt 
material.

Parallellt med arbetet hålls kontakt med handledare.
För resonemang med efterföljande beslutstagande tas kravspecifikation, 
funktionslista och projektets mål som stöd.

2.3.2 mock-ups

Återkommande tester på idéerna genomförs genom enkla mock-ups i verklig 
skala.
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3 FAKTAINSAMLING OCH ANALYS

3.1 STATISTIK

3.1.1 alkoholkonsumtion 2007
Det konsumerades i Sverige totalt:
200 miljoner liter starköl, 175 miljoner liter vin och 20 miljoner liter sprit i 
Sverige.
Detta motsvarar 7 liter 100% sprit per invånare.

källa: Folkhälsoinstitutet.

3.1.2 alkoholförsäljning detaljhandel 2007

Alkoholförsäljningen uppgick till totalt 38 miljarder kronor.
Samma år hade Systembolaget över 100 miljoner kundbesök. 
Det motsvarar 2 miljoner besökare i veckan och 300.000 per dag. 

källa: Folkhälsoinstitutet.

Det blir ett genomsnitt på 380:-/besök.

Exempel på inköp som detta genomsnitt kan motsvara samt vikt:
5st vinflaskor (á 75:-)            - ca 7kg

25st 33cl ölflaskor (á 15:-)                   - ca 10kg
1 brännvinsflaska (á 250:-), 1 ciderflaska (á 50:-), 4st 50cl ölburkar (á 20:-)     - ca 5kg

För övrig fakta se [APPENDIX 4: ÖVRIGT: FAKTA], s. 41.

Egen reflektion:
Det läggs som nämnt stora summor pengar på alkohol och vikten som 
kunden bär per besök är mycket intressant. I synnerhet i en ergonomisk 
jämförelse med gränsvärderna för vad som vid lyft är lämplig maxbelastning 
och lämpligt avstånd från kroppen på [BILD 1] och [BILD 2], s.16.
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En kundundersökning utförs varje år där 60 000 kunder medverkar frivilligt 
och får sätta betyg på Systembolaget och dess olika kvalitetsområden, vilket 
sammanställts i diagrammet nedan. 
NKI (Nöjd-Kund-Index):
 

Egen reflektion:
Några detaljer värda att observera då man ser över diagrammet ovan är att 
faktorer som varukorg, tillgänglighet och kundservice inte ens finns med 
som alternativ. Förvånansvärt nog, då dessa finns med genom kundens hela 
vistelse inne på Systembolaget och då de berör ovanstående 
kvalitetsområden ”Butiken”, ”Sortiment och utbud”, ”Kassa/Betalning”, ”Syn 
på Systembolaget” i hög grad.
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3.2 MARKNADSANALYS

Vad finns på marknaden idag?

Butiksprofil AB - butiksprodukter
Exact i Butik AB - butiksprodukter 

Motsvarande alkoholmonopol som Systembolaget finns i bl.a. Finland (Alko), 
Norge (Vinmonopolet), Island (Vinbudin) och de förstnämnda använder sig 
även de samma typ av kundkorgar.

Andra relevanta marknader av produktgrupper kan vara till hjälp för att 
komma på nya idéer och innovativa lösningar på problemet.
För detta projekt har produktgrupper som picnic-tillbehör, 
förpackningsindustrin; hantering av flaskor/burkar samt påsar, 
presentartiklar, kylbags, fodral, väskor, vinställ och verktygslådor på såväl 
den svenska marknaden som den internationella, utforskats.

Generella slutsatser som kan dras är att flaskorna fixeras, genom ställ, fack 
eller dylikt, liggande/stående/halvt stående.
Det finns även många varianter av mjukare material såsom tunn plast, textil 
m.fl.
Fördelen med plast- och tygpåsar är att innehållets tyngdpunkt, tack vare 
påsens flexibla men styrande ”väggar”, alltid samlas rakt under greppet. 
Nackdelen är att man får väldigt begränsad översikt över innehållet. Pga 
materialets tunnhet kan man heller inte göra håligheter tex. då dessa 
minskar hållbarheten. 
 
Picnic-tillbehör har tex. fördelar gällande transport - de behöver vara 
kompakta, smidiga (och ibland ihopfällbara) och tåliga.  

För bildmaterial från marknadsnalysen se [APPENDIX 2 - 
MARKNADSANALYS: liknande produkter], s.39.

3.3 SYSTEMBOLAGET

3.3.1 dryckessortiment och vikt
  
Flaska 40% sprit   1 - 1,5 kg
Vinflaska     1 - 1,5 kg   
Ölburk 50 cl   550 g  
Ölburk 33 cl   350 g

För fullständig beräkning se [APPENDIX 3 - SORTIMENT: VIKT], s.41.
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3.4 ERGONOMI

"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i 
ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i 
syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning 
av produkter och system.” 

källa: Ergonomisällskapets, ESS, definition av ”ergonomi”.

3.4.1 manuell hantering

Manuell hantering innebär moment som att lyfta, bära, skjuta, dra och hålla 
föremål. När man diskuterar manuell hantering är belastningen på 
ryggdiskarna av största intresse. Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt 
men även övriga delar av kroppen riskerar skada. Kombineras lyftet eller 
bärmomentet ytterligare med sneda eller vridna kroppsställningar ökar 
risken för skada markant.
För att bedöma riskerna med ett lyft-/bärmoment måste man ta hänsyn till

  - utrymmet   - föremålets vikt och stabilitet
  - underlaget   - föremålets greppbarhet
  - tekniken    - föremålets avstånd från kropp och kotpelaren
  - rörelserna   - hur ofta / hur länge lyftet/bärandet pågår
  - fysiska attribut   

Generella rekommendationer är att lyfta och bära så nära kroppen som 
möjligt. Ett lyft av 50 kg nära kroppen ger samma belastning som 10 kg på 
80 cm avstånd från kroppen, enligt den s.k. Hävstångsprincipen.

källa: Arbetsmiljö och Säkerhet. Englund, Sandberg, Sundström. Liber 2001.
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Diagram för bedömning av lyft vid olika armavstånd och vikter på 
bördan:
           

Det röda området står för olämpligt, det gula för hög risk och grönt är 
godkänt. Av diagrammet kan man även dra slutsatsen att lyft med en börda 
på över 25kg i de flesta fall är olämpligt.

Rekommenderade maxbelastningar för kvinnor resp. män för olika 
räckvidd:
           

          

Att lyfta högre vikt ur resp. område än vad som anges är alltså olämpligt.
Att lyfta 10 kg intill kroppen medför ett tryck på ryggraden med ca 125 kg 
genom den s.k. Hävstångsprincipen.

källa: Arbetsmiljöverket
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Diagram över hur armrörelser påverkar riskfaktorn. 
Det visar trycket i utskottsmuskeln, se [BILD 4] nedan.
(Ett tryck på över 30 mm Hg (motsv. 4 kPa) anses stoppa blodcirkulationen 
till muskeln)

källa: Järvholm et al., 1988

Axel med utskottsmuskeln utsatt:
 

källa: Sjukgymnastförbundet.
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3.4.2 dagens kundkorg

Korgen tippar felaktigt pga. att botten av korgen är helt plan och utan 
friktion vilket gör att innehållet - flaskor och burkar - trillar omkring 
okontrollerat.
Följaktligen flyttar tyngdpunkten på sig och orsakar ett vridmoment som till 
slut tas upp via stöd mot kroppen, som bilderna ovan visar.

I jämförelse med [BILD 3], s.16, ser man att trycket på utskottsmuskeln är 
stort när man använder dagens kundkorg, tex. greppet 30° utifrån kroppen 
som vi ser på bilderna ovan.

Man kan också se på bilderna att handen och handleden böjs och vrids vid 
användning av korgen. 

Detta i s.k. radial deviation se [BILD 11] ovan, dvs. böjning av handen.  
Dessutom proneras och supineras handen vid användningen. Dessa begrepp 
betyder att underarmen vrids runt sin axel.
Att böja och vrida hand samt handled på detta sätt belastar lederna felaktigt 
och mest relevant för detta projekt - de gör att muskelkraften i armen 
minskar så att bördan blir desto mer ansträngande att bära.
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3.5 FÄLTSTUDIE I BUTIK
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BILD 7

BILD 8 BILD 9

BILD 10

vriden handled

korgen stöter emot 
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hårt grepp



Här följer resultaten av de fältstudier som gjorts på Systembolaget i Visby.

3.5.1 kunder

Kundgruppen är varierad i kön, ålder och kroppsbyggnad, därför kan inga 
generella slutsatser kring dessa parametrar dras. Däremot kan man se vissa 
mönster i kundernas beteende, enligt nedan.

Äldre människor, främst kvinnor, samt de kunder som ska handla mycket 
använder vagn, i annat fall, och oftast, så används korg.
I entrén har kunderna väldigt bråttom in i butiken och när de ska plocka sin 
korg. När de väl kommit in mellan hyllraderna minskas hastigheten.
Korgen greppas i kanten och helst plockar kunden korgen i armhöjd eller 
högre.
Generellt hålls handväskor och medhavda påsar i samma hand som korgen. 
En hand hålls fri.

När man möts i gångarna mellan hyllorna håller man korgen framför sig, alt. 
lyfter den vid sidan om sig över hyllorna.
I jämförelse med [BILD 3], s. 16 - 90°-greppen - ser man att 
utskottsmuskeln tydligt påverkas av detta.  

Pga. korgens vassa och obehagliga kanter hålls den med fördel en bit ifrån 
kroppen. Dock, när korgen kommer upp i viss tyngd vill kunden ändå stödja 
den mot kroppen.

Många kunder uppgav att det mest irriterande med korgen är att innehållet 
hela tiden rullar omkring utan kontroll. Det blir ett instabilt moment.
Låsfunktionen är bra - att handtaget inte ”förflyttar sig” vid användning men 
kan vikas ned då det inte behövs.
Merparten anser också att dagens korgar inte har ett särskilt tilltalande 
utseende.
Till viss del är det inte önskvärt att andra i butiken ser vad jag (kunden) 
handlar, men vissa hävdar att det inte spelar någon större roll eftersom man 
ändå ställer upp flaskorna synligt i kassan. Än värre skulle vara om man ser 
igenom de påsar man lastar flaskorna i efter köpet. 

3.5.2 personal

Personalen använder sällan korgarna. De används tex. inte som verktyg på 
lager osv. 
I de fall de använder dem är det åt kunder och det sker följaktligen på 
samma sätt som för kunderna. 
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3.6 SLUTSATS AV ANALYS

Förslag från kunderna på lösning av problemet med rullande flaskor:
- att ställa flaskorna upp i fack
- att ställa flaskorna upp och fixera dem vid halsen/korken

Egen reflektion: 
”Momentet” - att kunden besöker och använder korgen i butik - sker inte 
tillräckligt frekvent för att det ska anses som något med särskilt hög 
skaderisk. Dock medför detta moment en onaturlig rörelse för kroppen och 
följaktligen är det en situation som kan orsaka onödig irritation och vara en 
faktor som drar ner ett gott helhetsintryck av vistelsen i butiken. Detta då 
korgen för kunderna spelar roll som ett slags verktyg genom hela besöket.

Problemet existerar därför att korgen inte är anpassad efter de produkter 
den innehåller eller de som handskas med den. Problemet fortsätter att 
existera, anser jag, pga. vanans makt. Dagens korgar har alltid använts och 
kunden har aldrig blivit introducerad för andra alternativ att jämföra med. 

I den nya dryckesbäraren måste flaskorna kunna fixeras så att tyngdpunkten 
är stabil och hamnar så centrerat under greppet som möjligt för att inte 
orsaka belastande vridmoment, se [BILD 12] och [BILD 13] nedan. 
Pga. att butiksytan är begränsad och kunderna många, så måste den nya 
dryckesbäraren vara smidig så att man kan mötas två personer i bredd utan 
att behöva göra onödiga, och felaktiga, armrörelser långt ifrån kroppen 
(jämför med [BILD 1], [BILD 2] och [BILD 3], s. 15 och 16). 
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Det får inte förekomma någon risk att innehållet trillar ur dryckesbäraren. 
Detta gäller både då man bär den och då den står på golvet.
Ståendes på golvet måste den även stå stabilt utan att tippa. 
Den måste också medge god översikt över innehållet för personen som bär 
den men inte de personer runtomkring. 
Innehållet ska även vara lätt att plocka i och ur.

Dryckesbäraren ska tåla slitage, att staplas, användas och staplas igen, 
många gånger.

Görs bäraren helt ”klirrfri” och stöttålig kan varsamheten med den minska 
för att tilliten till dryckesbärarens pålitlighet; säkerhet och hållbarhet, så att 
säga blir för hög.

Dryckesbäraren bör också utformas så att den nödvändigtvis inte måste 
ställas ned om man tex. tittar på hyllorna eller står i en kort kassakö. 
Förslagsvis bör den kunna hängas på armen i armvecket/på underarmen, se 
[BILD 7] s. 18, och ev. att den även kan hängas på axeln.

Handtaget/greppet måste vara bekvämt utformat samt så att handen inte 
vrids eller vinklas alltför mycket.
Det är bäst att handen då den hålls rakt ned, hålls parallellt med kroppen, 
vilket förutsätter att handtaget sitter parallellt med kroppen. 
I dagens korg sitter det så att handen måste vridas; supineras, 
se [BILD 11], s. 17.   
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3.7 FUNKTIONSLISTA

Funktionslistans innehåll är sorterat efter prioritet.

krav= 3 behov=2 önskemål=1

funktion prioritet  anmärkning

passa sortiment 3  bära olika flaskor; sprit, vin och öl

vara tippsäker 3  ingen risk att innehåll trillar ur

vara ergonomisk 3  passa olika människor; grepp och bärmoment 

medge enhandsgrepp 3  en hand fri

vara bärbar 3  ej golvdragen

vara lagringsbar 3  befintligt lagringsutrymme 

tåla slitage 3  vid användning

äga smidighet 2  många kunder på begränsad butiksyta

passa kroppen 2  bekvämlighet, material

medge översikt 2  synligt och lätt utbytbart innehåll

uttrycka enkelhet 1  utseende, lätt att förstå funktion

uttrycka identitet 1  utseende, identitet

uttrycka exklusivitet 1  utseende

eliminera ljud 1  onödig ljudnivå från flaskor

underlätta lagerföring 1  personalunderhåll kassa -> entré

vara miljövänligare 1  tillverkning. jmf med dagens korg. SB!s etik
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4 KREATIV FAS

4.1 4 KONCEPT

Se sammanfattning av skisser ifrån idégenereringen i [APPENDIX 5: 
ÖVRIGT: SKISSER], s. 42.
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”påsen”
innehållet ställs ned 
stående i 
dryckesbäraren, som är 
semi-stel med ett skelett 
klätt av neoprene.

”filten”
”filten” är från början 
ett plant stycke i 
textilmaterial och 
innehållet ställs/läggs i 
utfällbara nätkorgar.

”skruven”
innehållet fixeras 
genom mönster i 
botten alt. ett 
stödjande band 
skruvas fram och 
skruvas åt efter behov. 

”stället”
en stel ram där 
innehållet matas ovanpå 
varandra från hål i själva 
stället eller från gaveln.



4.2 UTVÄRDERING AV KONCEPT

KONCEPT/
KRITERIER

uttrycker 
identitet

uttrycker
exklusivitet

innehåll  
fixerat

ergonomisk tål 
slitage

medger 
översikt

total

”stället” 5 5 3 4 4 5 26

”påsen” 4 3 5 5 3 3 23

”filten” 2 1 5 5 1 2 16

”skruven” 3 2 5 3 5 5 23

KONCEPT/
KRITERIER

uttrycker 
identitet

uttrycker 
exklusivitet

innehåll  
fixerat

ergonomisk tål 
slitage

medger 
översikt

total

”stället” 5 5 3 / 6 4 / 8 4 / 8 5 / 3 35

”påsen” 4 3 5 / 10 5 / 10 3 / 6 3 / 2 35

”filten” 2 1 5 / 10 5 / 10 1 / 2 2 / 1 26

”skruven” 3 2 5 / 10 3 / 6 5 / 10 5 / 3 34

vikt 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.5

Efter ovanstående utvärderingskalkyl samt möte och överenskommelse med 
extern handledare föredrogs koncept 1, men de övriga konceptens fördelar 
togs också tillvara i genomförandet.
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4.3 MOCK-UPS
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En hopfällbar variant 
på dryckesbärare. 
Fördel i att den tar 
liten plats i hopfällt 
läge men dessvärre 
behövs det skydd på 
sidorna för att 
säkerställa flaskorna, 
vilket kräver flera 
olika material.

En mer ”väsklik” variant. 
Fördel i att den är flexibel och 
formar sig efter innehållet -> 
tyngdpunkten hamnar rakt 
under greppet.
Flexibiliteten gör även att den 
formar sig efter kroppen.
Dessvärre blir dryckesbäraren 
instabil då man ställer den på 
golvet och textil blir lätt 
smutsigt.



4.3 3D-PROTOTYPER

Ovan: Fällbar lösning med s.k. ”living henges” (sv. ”levande gångjärn”), 
efter mock-upen på s. 25.
Enkel, då den tillverkas av ett solitt plaststycke men kräver som nämnt fler 
skyddande delar för att minimera risk att innehållet trillar ur.
I nr2 testades möjligheten att göra fler ”henges” som i utfällt läge blir ställ 
för flaskorna att vila emot.

I A staplas flaskorna på höjden genom hål i sidorna, i B i stället genom hål 
på sidorna och i C i de fjädrande korgarna.
Varianterna A, B och C valdes bort då de hade för många komponenter och 
gav intryck av att vara för komplicerade. 
Proportionsmässigt var B bäst. A och C för höga, instabila och uttryckte ej 
pålitlighet.
Den rundade triangulära formen hos varianterna A och B togs dock tillvara. 
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Ovan: Varianter av en mer öppen lösning på dryckesbäraren. Dessa uppstod 
efter formanalys av bl.a. Systembolagets logotyp och inspirationsbilder.
Öppenheten hos D ledde till G (nedan), uttrycket av säkerhet i E ledde till H. 
Öppenheten, de sneda urtagen i E, uttrycket av flexibilitet i F och de tydligt 
urtagna handtagen i H inspirerade till det slutliga resultatet. 

Slutligt resultat hittas i avsnitt [6 RESULTAT], s.32. 
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5 GENOMFÖRANDE

5.1 MATERIAL OCH TILLVERKNING

Materialvalet diskuteras tidigt i den kreativa fasen. Möjligheterna med olika 
typer av flexibla material sågs över, såsom neoprene (används bl.a. i 
våtdräkter) och olika textilier, tex. hampa och bomull. 
Hårdare material såsom trä och metall var också uppe för diskussion.
I slutändan konstaterades det dock att produkten skulle tillverkas i plast; ett 
material som kan göras tunt (låg vikt) och flexibelt och som samtidigt är 
hållbart och tåligt.
Dessvärre är plast inte känt för sin miljövänlighet då största delen av all 
tillverkning baseras på råolja, en ändlig resurs. Dessutom kräver 
tillverkningen i sig en stor mängd energi.
Termoplaster har ändå fördelen att de kan återvinnas. De smälts ned och 
omformas till nya produkter.
För att få fram önskad form används formsprutning som tillverkningsmetod. 
Det är en metod som lämpar sig för tillverkning i långa serier då det är 
verktyget som kostar mest och sedan blir kostnaden per producerad produkt 
låg.
För att få fram formen krävs ett (1) alt. flera verktyg, allt beroende på om 
det ska vara olika färg på olika delar i produkten. I det senare fallet 
formsprutas de separata delarna och gjuts samman. Det senare alternativet 
är dyrare än formsprutning i ett enda stycke, men fler färger tillför 
produkten ett mervärde.

Bioplast är en typ av plast som framställs från förnyelsebara råvaror.
När man tillverkar biobaserade plaster kan man antingen utgå från naturligt 
förekommande polymerer tex. stärkelse och cellulosa eller biobaserade 
monomerer; naturligt förekommande eller tillverkade av mikroorganismer.
Den här typen av plast är dessvärre väldigt dyr att använda.

Tillverkare i Sverige är bl.a. Xylophane i Göteborg.
PHBV är en ekologisk plast som distribueras av PolyOne, närmaste tillverkare 
finns i Gaggenau, Tyskland.  
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5.2 HANDTAG

5.3 STORLEK OCH INNEHÅLL

Efter analys i rätt skala i Rhinoceros™ konstaterades att dryckesbäraren 
exempelvis kan innehålla:

12st 33cl flaskor = ca 6kg
16st 33cl burkar = ca 6kg
10st 50cl burkar  = ca 6kg
5st vinflaskor = ca 8kg

För viktberäkning se [APPENDIX 3: SORTIMENT: VIKT], s.41.

Vid jämförelse med [BILD 2], s.16, ser vi att ovanstående bördor är inom 
gränsen för vad som är OK att lyfta nära kroppen både för kvinnor och män.
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Analys av grepp som ligger bra i handen, var för sig samt 
då de sitter ihop.
Mock-ups i mjuk skumplast gjordes för att se vilka fingrar 
som greppar hårdast och kan behöva stöd i handtaget.
Handtagen måste vara i lagom storlek och med bra 
greppytor så att handen inte slinter.
Viktigt är, eftersom dryckesbäraren ska bära ett innehåll 
med hög vikt, att delningslinjen som uppstår vid 
formsprutningen, inte placeras där handen ska sitta.
Handtagen bör kunna sättas ihop efter att man tagit 
dryckesbäraren så att man slipper ta tvåhandsgrepp varje 
gång man ska lyfta upp dryckesbäraren från på golvet.



5.4 STAPELBARHET

5.5 FÄRGSÄTTNING

Färger har olika betydelse för olika människor genom bl.a. biologiska, 
religiösa och sociala skillnader. Tidigare livserfarenhet, geografisk placering 
och kultur spelar stor roll i hur man uppfattar färger.
Färgkombinationer spelar också viktig roll, bra exempel på det är inom 
företagsprofilering och varumärken.   
Tex. Löfbergs Lila - lila/gul, If Elfsborg - svart/gul och KRAV - grön.

På nästa sida visas förslag på färgsättning av dryckesbäraren.
För varje färg är värdeord utsatta, vad färgen symboliserar samt vad den 
kan associeras med (källa: ”Feng-shui i den privata Trädgården”).

Handtagen är gjorda i svart som står för styrka och elegans. Samtidigt kan 
svart associeras med döden, rädsla och mystik varför en lättare färg med 
hög kulörthet är nödvändig i kombination i dryckesbäraren. 
Laboration i Rhinoceros™ visade att då handtagen gjordes i vitt (oskuld, 
glädje), grått (intellekt, kompromiss) och ljusa färger fick dryckesbäraren 
omedelbart ett mycket mer sårbart uttryck.
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Modeller i liten skala, 
utskrivna i 3Dprinter 
för att testa 
stapelbarheten.
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Lila / Purpur

- ”självständighet, magi”

- härskare, kunglighet, viol 

Blå

- ”pålitlighet”

- hav, politik/konservatism, kallt

Grön

- ”harmoni, fräschör”

- natur, hälsa, ”green thinking”

Mörkröd

- ”passion, viljestyrka, vrede”

- blod, eld, politik/radikal

Guld

- ”lyx”

- rikedom, värme

Aqua/Turkos

- ”vision, framtid”

- vatten, neon



6 RESULTAT
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Då handtagen förs ihop läggs det ena större handtaget som skydd runt det 
andra.
Lamellerna i botten formas efter innehållet och stabiliserar upp det. För att 
flaskor inte ska läggas på tvären så att de står ut under handtagen, gjordes 
lamellerna på tvären så att man instinktivt lägger/ställer dem åt rätt håll - 
på längden.

33



Dryckesbäraren är mer än dubbelt så hög som originalkorgen (då handtaget 
är nedfällt), vilket gör att man inte behöver böja sig ned lika långt för att 
lyfta den från golvet.
De långa handtagen tillåter även att man kan hänga den på axeln.
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6.1 PROBLEM VS. LÖSNING

Vid jämförelse med kravspecifikation och funktionslista kan man dra 
slutsatsen att samtliga nödvändiga krav och behov uppfyllts, även de flesta 
av önskemålen.
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LÖSNING
- innehållet hålls på plats
- tyngdpunkten centreras under greppet
- kan hängas/bäras på axeln som en väska
- långa handtag - man behöver inte böja sig 

ned lika lågt
- ergonomiskt riktiga grepp
- stabil men flexibel
- modern design
- genomtänkt bärbarhet (innehållets vikt)
- genomtänkt färgval
- utstrålar identitet och personlighet

mått: 450x270x500

PROBLEM
- innehållet trillar omkring
- krånglig att bära
- vridna, felaktiga, grepp
- ej tilltalande uttryck
- utstrålar stormarknad
- grå

mått: 300x200x200



6.3 MATERIAL OCH TILLVERKNING

Produkten består till 100% av plast. 

Med tanke på Systembolagets genomgående krav på miljö och kvalitet skulle 
en ekologisk plast vara att föredra.

Efter konsultation med Joakim Möller på Gotlands Verktyg & Formsprutning 
AB konstaterades att konstruktionen är möjlig att tillverka.

6.4 PROTOTYP

En funktionsmodell byggs i skala 1:1 och står klar först efter den här 
rapportens slutförande.

6.5 VIDAREUTVECKLING

Tester av prototyper i rätt material på brukare i butiksmiljön är nödvändiga. 
Det behövs även ytterligare modelleringsarbete för att förbereda produkten 
för produktion.

Möjligheter till att effektivisera produkten ytterligare finns naturligtvis: 
- ihopvikbar
- fortsatt materialresearch; lätt, tåligt och kostnadseffektivt  
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APPENDIX 2: MARKNADSANALYS

konkurrentprodukter
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liknande produkter
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APPENDIX 3: SORTIMENT: VIKT

Beräkningar på olika dryckesförpackningars vikt.
Hur mycket väger en…..?
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Brännvinsflaska 40% (70 cl)?

Densitet för etanol = 0,789g/cm3 vid 
20°C.
En liter 40% sprit väger alltså 915.6 
g.
915.6 g x 0.7 liter = 640 g
640 g + 650 g glas (standardavvikelse 
på 200 g) ger 
 = 1290 +- 200g.

-> vikt mellan 1 och 1,5 kg. Vinflaska (70 cl)?

Densitet likt vatten = 1.0g/cm3.
-> 0,7l = 700 g.
700 g + 650 g glas 
(standardavvikelse på 200 g) ger 
= 1390 +- 200g.

-> vikt mellan 1 och 1,5 kg. 

Ölburk (50 cl)?

Densitet likt vatten = 1.0g/cm3.
-> 0,5l = 500 g.
+ vikt för aluminium -> ca 550 g
 

-> vikt 550 g. 

Ölburk (33 cl)?

Densitet likt vatten = 1.0g/cm3.
-> 0,33l = 330 g.
+ vikt för aluminium -> ca 350 g
 

-> vikt 350 g. 



APPENDIX 4: ÖVRIGT: FAKTA

Drygt två av tre kunder handlar på Systembolaget minst en gång i 
månaden.
Vid köp av sprit har varumärket högst prioritet, vid köp av starköl är det 
öltyp och vid vinköp huvudsakligen priset som styr valet.

källa: Systembolaget, Kunden i Fokus 2007.

Statens inkomster av alkoholhantering (dryckesskatt och vinst från 
Systembolaget) uppgick 2007 till 11,3 miljarder kronor.

Andel av total försäljning:
Starköl 29%  27.3l   38l  /pers -> 3l /besök
Vin 46%   22.8l   26l  /pers -> 2l /besök
Sprit 16%   2.8l   3l    /pers -> 0.25l /besök

källa: systembolaget.se.
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APPENDIX 5: ÖVRIGT: SKISSER
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