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Sammanfattning
Denna rapport beskriver produktutvecklingsprocessen för att ta fram en form
till en flaskkork för kolsyrade drycker. Rapporten är ett examensarbete inom
industridesign.
Uppdraget från Jonas Strandlund innefattar att se över ergonomin och användarvänligheten av en flaskkork med en silfunktion. Produkten skall testas
tillsammans med andra korkmodeller för att se över semiotiska inslag och
ergonomisk förtjänst. Därefter ges eventuellt ett förpackningsförslag samt grafiska illustrationer till den slutgiltiga produkten. Syftet är att på ett bra sätt få
produkten att kommunicera med konsumenten. Utöver det för att få ett bra
helhetsintryck krävs det att korken harmoniserar med befintliga petflaskor av
olika märken som gängorna passar till.
Designmetodiken som används innefattar tre olika faser för att föreslå åtgärder som förbättrar funktion och utseende på produkten. Den första fasen består av faktainsamling och research. Den andra fasen innehåller skisser och
användartester. Den tredje fasen processas fram till en slutlig produkt.

Analytiska fasen
För att fastställa riktlinjer för korkens design genomfördes först en informationsinsamling bestående av intervjuer av kunder samt butiksäljare,
workshop, marknadsundersökning och internetsökning.
Kreativa fasen
Efter workshopens resultat har informationen precesserats och vidareförts
till skisser. Via skisser och illustrationer visades 49 olika korkförslag utifrån tidigare undersökningar. 40 personer målgruppen fick tycka till om olika
formförslag. Användartestet bestod slutligen av fem olika korkar som betygsattes i en användaranalys.
Verkställande fasen
Genom användartesterna har material sammanställts som resulterat i en ny
kork efter målgruppens input. En prototyp av korken har sedan tillverkats
tillsammans med ett förpackningsförslag med grafiska illustrationer.
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Inledning

Företaget som äger korken ”Your Soda” är nystartat och saknar i dagsläget förpackning och grafiska
inslag. Företaget önskar att ergonomin och användarvänligheten prövas av korken samt resultera
i ett designförslag i skala 1:1.
Uppdraget innefattar att deras produkt skall testas tillsammans med andra korkmodeller för att se
över semiotiska inslag och ergonomisk förtjänst.
Därefter ges ett förpackningsförslag samt grafiska illustrationer till den slutgiltiga produkten. Syftet
är att på ett bra sätt få produkten att kommunicera
med konsumenten.
Utöver det för att få ett bra helhetsintryck krävs det
att korken harmoniserar med befintliga petflaskor
av olika märken som gängorna passar till.

Bakgrund

Mål

Vision

Flaskkorken har en silfunktion som är unik i sitt slag
och finns inte på marknaden idag. Korkens funktion ger möjlighet att sila innehållet i flaskan från tex
frukt och bär. Vilket underlättar egen smaksättning
av dryck för servering i hemmamiljö.

Målsättning är att vid slutexaminationstillfället presentera ett designförslag med tillvägagångssätt i en
skriftlig rapport. Utöver det kommer testmodeller
samt en fysisk modell i fullskala att visas i samband
med en utställning.

Visionen är att ändra beteende hos människor
till en hälsosam och miljömedveten livsstil. Varje
hem som har en kolsyremaskin till dryck kan med
den här flaskkorken enkelt sila det kolsyrade vattnet. Silen behåller t.ex. frukt kvar i flaskan vilket
gör att det blir lättare att smaksätta vattnet själv.

Det som förväntas av mitt arbete är att kunna uppvisa ett flertal olika färdigheter som krävs för att
kunna verka som industridesigner.

Korken är kompatibel med pet-flaskor av märket Sodastream, Vikingsoda och OBH-Nordica.
Meningen är att konsumenterna enklare ska kunna ha ett hälsosammare val i vardagen stället för
att använda konstgjorda smaksättningar eller köpa
färdig dryck som transporteras långa sträckor vilket
är negativt ur ett miljöperspektiv.

Metod
Projektplanering

Projektplaneringen innefattade tre faser. Analytisk,
kreativ och verkställande fas. Den första fasen består av faktainsamling och research. Den andra
fasen innehåller skisser och användartester. Den
tredje fasen processas fram en slutlig produkt.
Faserna tidsuppskattades i en projektplan.

Figuren illustrerar den befintliga korken i olika vyer . Från vänster, sidovy, toppvy utan lock samt samlade delar.
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Analytiska fasen

Sammanfattning

Bilden till höger illustrerar sodastreamflaskan som
snart kommer att säljas styckevis på marknaden
och möjligtvis ersätta standardflaskan. Glasflaskan till vänster passar gängorna inte till korken som
skall utvecklas men korken är kompatibel med original standardpetflaskan. Sortimentet visar färger
som används inom produktsegmentet. Maskinerna
har olika form och uttryck t.ex. med både skarpa
linjer och rundade former vilket kan komma till användning som inspiration i den kreativa fasen.

Marknadsundersökning

Produkter och funktioner analyserades genom färg och
form av flaskor, kolsyremaskiner samt korkar.
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Samtliga figurer är tagna ur Sodastreams sortiment.

Samtliga figurer är tagna ur Sodastreams sortiment.
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Figur 6.
Figur 5.
Figur 7.

Inspirationsbilder på olika formelement på
olika handhållna produkter. Räfflade ytor
samt mjuka material återkommer ofta på
produkter som används kring livsmedel.

Figur 9.

Figur 8.

Figur 10.
Figur 2 är tagen ur OBH-Nordicas sortiment.

Figur 3 är tagen ur Aqvias sortiment.

Figur 11.

Figur 4 är tagen ur Vikingsodas sortiment.

Figur 12.
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Figur 13.

Figur 14.

Figur 15.

11

Intervju och underlag

Målgrupp

Målgrupp

Vid intervju med säljare framkom det att kolsyremaskiner inte hade någon nischad målgrupp.
De som ofta köpte kolsyremaskiner menade han
var barnfamiljer, mamma med barn som skall flytta
hemifrån samt pensionärer.

Vid besök av Clas Ohlsson visade det sig att det
fanns en vit kolsyremaskin i sortimentet vars målgrupp enligt säljaren var medelålders till pensionärer.
Säljare -Anonym
Figur 1. Media-Markts display över produkter tillhörade kolsyremaskiner.

Vid besöket på Elgiganten ansåg säljaren att målgruppen vid köp av kolsyremaskiner var inom ett
åldersspann mellan 19-55 år. Äldre som planerar
att ge bort i present och ibland förekom även barnfamiljer.

Färg

Färg

Enligt säljaren är de populäraste färgerna för kolsyremaskiner i första hand svart, andra plats vit, därefter röd, grå och sist blå.

Enligt säljaren är de populäraste färgerna på kolsyremaskiner som säljs i första hand svart, andra
plats vit, följande rött och sist blå.

Figur 5. Elgigantens display över korkar.

Figur 6. Display över smaker samt kolsyremaskiner.

Petflaskor

Petflaskor

Det har nyligen lanserats en kolsyrepetflaska i
droppform som kommer att finnas i sortimentet
styckevis från och med slutet av april, Idag 201404-07 måste man köpa maskinen för att få flaskan.
De kommer även att fortsätta sälja standard petflaskan.

Målgrupp

Säljare spår att det kommer bli mer glasflaskor i
framtiden.
Säljare -Anonym

Figur 2. Förpackningslösning till korkar

Figur 3. Display över smaksortiment

Förpackning

Figur 8. Ica Maxi stormarknads dispaly av smaker samt kolsyremaskiner.

Gällande förpackning är det bra om kunden får se
och känna på produkten. Är förpackningen stängd
så öppnar kunden den själv istället, vilket gör att
kartongen ser sliten ut efter ett tag.

Sammanfattning

Figur 7. Elgigantens smaker samt kolsyremaskiner.

Säljare Tomas Pålsson, Media-Markt

12

Figur 4. Clas Ohlssons display kolsyremaskins sortiment

Vid samtal av återförsäljare visade det sig att de
kolsyremaskiner som säljs har en spridd målgrupp.
De färger som säljs mest på kolsyremaskiner är i
första hand svart, därefter vit, röd, grå och sist blå.
Bilderna illustrerar hur produkterna står ut i hyllan
samt hur de profilerar sig i färg, formval, förpackning och display.
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Aktivitetsanalys

Funktionsanalys

Aktiviteter

Funktion

Klass

Innesluta vätska
Tåla kolsyrat tryck
Tåla rengöring
Vara ergonomisk
Medge grepp

Nf
Nf
Nf
Nf
Nf

Leda vatten

Nf

Äga öppning

Nf

Ge identitet
Signalera funktion
Underlätta återvinning
Passa hand
Underlätta montage
Underlätta hantering
Väcka uppmärksamhet

Öf
Öf
Öf
Öf
Öf
Öf
Öf

-se korken
-greppa korken
-montera silen i korken
-skruva på korken flaskan
-skruva av övre delen
-servera i ett glas
-skruva på övre delen
-ställa ifrån sig flaskan
-skruva av hela korken
-montera isär
-diska (för hand, eller maskindisk)
-torka
-förvara
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Sila vatten från t.ex.frukt, grönsaker och is

Kravspecifikation
Hf

Anmärkning

Huvudfunktionen på en kork är att innesluta vätska men i detta fall är Hf att sila
Hålla tätt

Äga greppyta, stödja vänster- och högerhands fattning
Ge uttag av vatten samt kontroll av vattenflöde
Tex. plats för logotyper
Semiotiska inslag, tydliga delningslinjer

Krav

Tåla maskindisk
Innesluta vatten
Tåla kolsyrat tryck
Äga flasköppning
Möjliggöra silning
Vara kompatibel med OBH-Nordica,
Vikingsoda samt Sodastreams Pet-flaskor
Äga gängor
Äga befintlig sil
Äga en övre del
Äga en nedre del
Äga packningar
Medge öppning
Medge stängning
Möjliggöra förvaring i kylskåp samt skåp
Utföras inom storleksramar
Leda vatten
Äga greppyta

Klass
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska

Anmärkning

Kravspecifikationen har uppdaterats utefter arbetets gång då nya krav identifieras
vid t.ex. användartester.

50°

Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Bör
Bör
Bör

Flaska med kork maxhöjd 30 cm
Ej underskrida 4x4 cm
Ej överskrida Höjd 6x5 cm
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Målgruppsidentifiering

Moodboard

Målgruppen är bred där allt ifrån ungdomar, småbarnsföräldrar, unga sambos och pensionärer finns representerade.
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Kreativa fasen
Workshop resultat
För att få en uppfattning av hur kvinnor och män
tänker kring kolsyrade smaksatta drycker i hemmamiljö anordnades en workshop i en sluten miljö. Av
anledning att produkten inte får offentliggöras ännu
enligt explicita instruktioner från uppdragsgivaren.
Tester anordnades i fyra stationer med olika moment. Svaren är en del av underlaget som bearbetades till en formgivning.

Färg på köksmaskiner hemma (Kvinnor)

Färg på köksmaskiner hemma (Män)

Vilken färg skulle du vilja ha på
kolsyremaskinen? (Kvinnor)

Svart

Svart

Rostfritt

Rostfritt

vit

vit

Röd

Blå

Vilken färg skulle du vilja ha på
kolsyremaskinen? (Män)
Svart

Svart

Silver

Silver

Pastellfärg

Färg som föredras på köksmaskiner (Kvinnor)

Station 1

I station ett gavs ett frågeformulär ut om vad de har
gjort för val i sin omgivning hemma som färg, förvaring samt vilka vanor de har kring befintliga kolsyremaskiner och flaskor med kork.

Svart

Svart

Vit

Vit

Rostfri

Rostfri

Retro

Glas

Röd

Röd

Matchar färgen på köksmaskiner hemma (Kvinnor)
12%
63%

Mörkgrå

”Rostfritt passar till alla andra färger”
”Om den ska stå framme är det roligt med färger.”
”Rostfritt känns cleant”
”Retro färger känns trendigt”
”Svart ger en helhetskänsla”

Matchar färgen på köksmaskiner hemma (Män)

Skulle vilja

33%

Nej

25%

Skulle vilja
Nej

67%

ja

ja

Kommentarer

”Svart smälter in med inredningen”
”Svart, rostfritt och glas är stilrent, lätt att städa”

Miljön i åtanke vid köp av produkter till
köket (Kvinnor)

Miljön i åtanke vid köp av produkter till
köket (Män)
0%

25%

12%

Vilken färg har du på kolsyremaskinen hemma?
(Män)

63%

Skulle vilja
50%

Ja

Serverar du med flaskan på bordet?
6
5

Skulle vilja
Nej

Vilken färg har du på kolsyremaskinen hemma?
(Kvinnor)

Sammantaget var svart, vitt och rostfritt den dominerande färgen på köksmaskiner hemma och det
var även de färgerna som föredrogs för nya köksmaskiner. Vid undersökningen var färgvalen förekommande på kolsyremaskiner som de har hemma
samt att svart var mest önskvärt. Både kvinnorna
och männen brukar försöka matcha färgen på köksmaskinerna hemma. Dessutom har delar av målgruppen miljön i åtanke vid köp av produkter till köket.

0%

Blå

Kommentarer

Genomskinlig

Lila

Färg som föredras på köksmaskiner (Män)

Sammanfattning

50%

Nej
Ja

4
3
2
1
0
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Svart-grå

Svart-grå

Rostfri

Svart

Svart

Vit

Kommentarer

Kommentarer

”Jag brukar välja miljömärkta varor”

”Tänker på materialval samt varans livslängd”
”Elförbrukning”

Ja

Nej

Vid intervju under workshopen framkom det att kolsyrad dryck brukas serveras med flaskan på bordet. I undantagsfall serverades drycken från kylskåp och från tillbringare.
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Förvaring av kork (Kvinnor)
4
3
2
1
0

Förvaring av kork (Män)
6
4
2

Kökslådan

Köksbänken

På flaskan

Brevid
flaskan

Skåp med
flaskan

0

Vill du att korken skall sticka ut i mängden?
(Kvinnor)

På flaskan

Brevid
flaskan

Vill du att korken skall sticka ut i mängden?
(Män)

Ja

Ja

Nej

Nej

Inte nödvändigt

Inte nödvändigt

Kommentarer

”Färg och form, en kul detalj att servera ur”

Kommentarer

”Synas med någon färgad detalj”
”Ska vara lätt att hitta i en rörig låda, tex. en stark
färg”

Den mest förekommande förvaringen av nuvarande korkar var på Pet-flaskan. Det fanns även önskemål om att korken skulle pryda flaskan så att
det skulle bli finare att ha den stående framme. En
dominerande åsikt vid workshopen var att korken
skulle sticka ut från mängden.
Det var även önskvärt att korken blev en kul detalj
att servera ur. Ett annat önskemål var att korken
kunde synas bättre genom en starkt färgande detalj. Sammantaget var de mest önskvärda färgerna
på korken svart, följande silver, vit och transparent.
Det framkom även åsikter om korkarna som Sodastream använder idag på sina flaskor. Männen
tyckte att den var aningen för slät och att de önskar
att den var räfflad på något sätt. Kvinnorna ansåg
att de fick för dåligt fäste och att den var aningen
stor samt att korken sitter åt hårt. När de smaksätter vattnet upplever de att essenserna gör att det
blir kladdigt på korken. Båda parterna hade således
problem med att plasten var blank på korken.
Önskvärda färger på korken (totalt)

Önskvärda färger på korken (Män)

Önskvärda färger på korken (Kvinnor)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Kökslådan

Sammanfattning
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12

6

10

5
4
3
2

8
6
4

1

2

0

0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
Gummi

Plast

Rostfritt

Glas

Trä

Kork

Önskvärt Material på kork (Kvinnor)

Station 2

Stationen bestod av en diskussionshörna samt
ett frågeformulär. Formuläret innehöll ytterligare frågor om deras vanor i vardagen, vad de
smaksätter sina drycker med idag samt associationsfrågor om vilka frukter eller grönsaker som
får dem att tänka på kolsyrat smaksatt vatten.
Informationen är bland annat användbar vid formgivning av kork och illustration av förpackningsförslag. Produkten kommer att utformas för att
kommunicera med konsumenten på ett semiotiskt
intuitivt sätt.

Diskussionsämne

Hur skulle vi kunna ändra beteende hos människor
till en mer hälsosam och miljömedveten livsstil genom design?

Genom färgval?

Vid diskussioner framkom det att naturnära färger
som tex. grönt, vitt, gult och blått signalerar till en
hälsosam livsstil. Det kunde även innefatta ofärgad
kartong samt neutrala tryck som indikerade på naturliga färgämnen. Utöver det uttryckte en del attman undvek alltför färgstarka samt glansiga pasteller och folietryck ur miljösynpunkt.
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Sammanfattning

Önskvärda material på flaskkork till smaksatt vatten i hemmamiljö

0
Gummi

Plast

Rostfritt

Glas

Trä

Keramik

Önskvärt Material på kork (Män)

Genom formval?

Vid diskussioner framkom önskningar om enkla,
avskalade former. Samtidigt önskades flexibla lösningar som gör att produkten sticker ut från mängden. Önskemål om naturinspirerade förslag var dominerande vid diskussionerna.

Genom grafik?

Vid diskussioner önskades tydliga instruktioner
på förpackningen om hur man använder korken.
Logotyper och miljömärkning var enligt testgruppen
en god signal på hälsosam livsstil.

Det mest önskvärda materialet sammantaget var
främst plast, följande rostfritt, glas, gummi och sist
trä. För att förpackningen ska upplevas som attraktiv behöver den kommunicera med målgruppen
genom hälsosamma signaler helst i en ofärgad kartong med enkla avskalade former. Folietryck bör
undvikas. Flexibla lösningar som gör att förpackningen sticker ut ur mängden var önskvärt samt att
den indikerade på korkens funktion. Citrusfrukter
var dominerande vid första tanken på kolsyrade
drycker. Lika så med vad de skulle smaksätta vattnet med hemma. På andra plats smaksatte målgruppen vattnet med hallon.
Vilken frukt/ grönsak får dig att tänka på
kolsyrat smaksatt vatten?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

”Det skall synas att man är miljömedveten när man
kolsyra eget vatten”

Vad skulle få dig att dricka ännu mer kolsyrat smaksatt vatten?
Kommentarer:
”Om det var billigare”
”Genom att förenkla ritualen att göra kolsyrat vatten”
”Om det var mindre tillsatser”
”Om det var godare”
”Om det var naturligt framställda smaker”

Vad skulle du smaksätta kolsyrat vatten med
hemma?
12
10
8
6
4
2
0
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Station 3

Den tredje stationen bestod av användartest och
analys av den befintliga korkprototypen. Momenten
betygsattes från en skala från 1-6, där 1 inte är bra
alls och nummer 6 är mycket bra. Totalt deltog tolv
personer med jämn könsfördelning.

Testresultat kvinnor

0

1

2

3

4

5

6

7

Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del

Grepp övre del

Skruvbarhet övre del

Grepp nedre del

Skruvbarhet nedre del

Övriga kommentarer

”Stor nedre del men inget tydligt
mönster med kännbart grepp.”
”Tillräckligt stor yta för att få bra grepp,
kanske inte tillräckligt greppvänlig med
blöta händer.”
”Helt ok.”
”Bra den är stor!”
”Helt ok.”

”Kräver mer vridmoment”
”Bra! men sitter den ordentligt?”
”För lätt att lossa på, skulle inte våga
att stoppa flaskan i en väska”
”Funkar bra”
”Good”
”Fungerar bra”

”Möjligtvis att hela korken lätt följer med när man
bara vill skruva av den lilla delen”
”Den får gärna se lite häftigare ut”

Formen

Hur är den att hälla ur?

Sammanfattning

”Mjuk design, ej klumpig”
”Tråkig?”
”Enkel, lite tråkig. Även svårt att se att
den har en tvådelad funktion”
”Väldigt tråkig”
”Could be more original”
”Lite tråkig, syns ej hur bra den är”

”Enkel och spiller ej”
”Varken eller”
”Funkar bra, det blir bubbligt ljud”
”A little sharp edges”
”Funkar bra, lite plumpigt att ha på
fin middag kanske”
”Enkel”

Vid det första intrycket ansåg några att det var svårt
att se korkens funktion eller att den var tvådelad.
Orsaken var att överdelen var kort och särskilde sig
inte tillräckligt. När vattnet är kolsyrat bildar den ett
tryck i flaskan, som vissa kunde uppleva problematiskt när den övre greppytan var liten. Den nedre
delen upplevdes som greppvänlig och lagom stor.
Vridmomenten kändes mycket bra då gängorna
var korta. Det fanns även en önskan om att korken
skulle se lite häftigare ut.

”Lite för smal, med kolsyra och
tryck kan den bli svår att öppna.”
”Mer markerad yta hade varit bra.”
”Helt ok.”
”Lite smalt, fingrarna greppar även i
den nedre delen av flaskan.”
”Could be more grip.”
”Helt ok.””

”Krävs ej mycket vridmoment för korken att förslutas, bra!”
”Bra!”
”Känns tillräckligt åtdragen”
”Alldeles lagom, behöver inte skruva mycket”
”Screws well”

Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del

Formen
Hur är den attt hälla ur?
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Första intrycket av korken

Förståelse för hur den fungerar

”Inte helt uppenbart att den övre delen kan skruvas
upp, men den ser smidig ut”
”Enkel, tråkig - förstår inte formen”
”Ser ut som en kork, inte att den är tvådelad”
”Lite otydlig”
”Syns inte att den har en flashig funktion. Det ser ut
som den gamla vanliga korken”

”Eventuellt för liten och smal överdel för att man
ska upptäcka funktionen.”
”För enkel form.”
”Jag trodde man skulle stoppa frukten i korken
först.”
”Lite otydlig. Den övre och nedre delen bör särskilja
sig mer mot varandra.”
”Can understand that it twists but maybe can be
more appealing.”
”Man ser att den går att skruva upp, men sen är
det inte tydligt. Ska man stoppa frukt i korken eller
i flaskan?”
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Station 3

Den tredje stationen bestod av användartest och
analys av den befintliga korkprototypen. Momenten
betygsattes från en skala från 1-6, där 1 inte är bra
alls och nummer 6 är mycket bra. Totalt deltog tolv
personer med jämn könsfördelning.
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Testresultat män
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4
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6
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Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del

Grepp övre del

Skruvbarhet övre del

Övriga kommentarer

”Liten greppyta”
”Svårt att greppa enbart överdel”
”Bra, att den är bred”
”Saknar räfflor”
”Vill ha en högre del samt en greppyta.”

”Lätt att skruva men liten greppyta”
”Som det är nu så skruvas båda åt samma håll”
”Bra, lossnar lätt”
”Ingen form som ger bra grepp”

”Saknar form och grafik som gör den speciell”
”Schysst storlek på korken”
”Den övre delen är för låg så mina fingrar hamnar
på den undre delen när jag ska skruva av den övre
delen.”

Grepp nedre del

Skruvbarhet nedre del

Sammanfattning

”Lagom stor greppyta”
”Dåligt, glider”
”Bra att den är bred”
”Saknar räfflor”
”Vill ha en yta som ger grepp”

”Enkelt”
”Hade kanske föredragit en låsning till nedre delen”
”Ingen form som ger bra grepp”

Korken ansågs enkel vid första intrycket men den
var inte lika tydlig med att signalera korkens funktion då övre delen kändes otydlig. Somliga önskade räfflor samt en högre övre del. Den nedre delen
upplevdes som lagom stor men saknade formelement som ger mer grepp. Grafiska inslag var önskvärt utöver det upplevdes en problematik vid skruvmoment då fingrarna korsades över delningslinjen
vid uppskruvning av den övre delen.

Formen

Hur är den att hälla ur?

Station 4

”Klassiskt enkel, men den saknar
det lilla extra som visar på funktionen”
”Intetsägande”
”Enkel och fin”
”Känns tråkig, standard”

”Enkel”
”Helt ok”
”Ok, som vilken flaska som helst”

Bestod av en prototyp av den befintliga korken där
deltagarna fick framföra sina önskemål över vad de
förväntar sig av en förpackning. Slutligen var det
önskvärt att få känna på korken genom förpackningen.

Formen
Hur är den attt hälla ur?
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Första intrycket av korken

Förståelse för hur den fungerar

”Enkelt utseende, kanske borde berätta mer för användarna om funktionen.”
”Om blanksvart så skulle den se sofistikerad ut”
”Bra, lätt att förstå”
”Enkel och tråkig.”
”Ser vanlig ut, inget speciellt”

”Enkel att förstå men grafik eller liknande kunde
göra det tydligare”
”Otydlig överdel”
”Tydlig, man ser silen”
”Man vet inte att överdelen går att ta bort”
”Enkel och bra funktion”
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Idéskisser form
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Efter research fasen visade det sig att användarna önskade att korken skulle vara mer dekorativ vid bordsservering. Skisserna utgår från två koncept, enkla och mer
organiska former.
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Figur 1 . Skisser i svarvat polymerskum för att uppfatta storlekar och ytor till kommande användartester.
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Fem utvalda korkar till tillverkning

Av 49 korkförslag var det fem korkar som föredrogs av
målgruppen på 40 personer. Korkarna tillverkades därefter och sedan utfördes användartester.
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Rhinoceros 5.0 CAD modell byggs upp.

Steriolitografikonverterad utskrift från
3d skrivare.
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Användartest

Samtliga korkar har olika radier, formelement, delningslinjer
och olika insidor från mynningen. Det gör att man får en varia-

Testpersoner

tion som användarna kan värdera i ett användartest.

1

2

4
32

3

5

Kvinna 56

Kvinna 26

Pensionär

Designkonsult

Hotellvärdinna

Högerhänt

Högerhänt

Högerhänt

Värk i händer, svårt att
greppa

Kvinna 26

Man 30
Senoir technical
consultant
Högerhänt

Man 32
Truckförare och
lagerarbetare
Högerhänt
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Test av kork 1
Momenten i användartesten betygsattes med en
skala från 1-6, där 1 inte är bra alls och nummer 6
är mycket bra. Samtliga aktiviteter görs utifrån att
vattnet har kolsyras och smaksättning har placerats
i flaskan.

Första intrycket av korken.
"Båtflaska" "Seglarhatt" "Tequila hatt" "Designerkork” "Matroshatt" "Lite ful"

Positiv feedback

"Lite häftig"
"Grepp från bänk- genomtänkt"
"Jag gillar asymmetri"
"Gillar att få kulan i handflatan"
"Skönt att den vilar i handen"
"Övre delen formas efter handflatan, känns bra"
"Lätt grepp, handikappvänlig?"
"Bra storlek, det är irriterande om korken är för liten, som t.ex. på mjölkpaket"
"Lätt att bära ut, korken ger stöd dels i fingergreppet samt i tumgreppet"
"Bra att delningslinjen syns"
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Fotografier från användartest

7

Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del
Grepp från bänk
Kvinna 26 Testperson 1
Hur är den att hälla ur till ett glas?

Kvinna 56 Testperson 2

Hur är en fylld flaska med korken…

Kvinna 24 Testperson 3

Hur är en tom flaska med korken…

Man 30 Testperson 4

Hur är den att diska?

Man 30 Testperson 5

Totalt medelvärde 4,44

Formen?
Storleken?
Delningslinjen?
Insidan?
Hanterbar när du sitter till bords?

Konstruktiv kritik

"Kantigt "
"Lite vassa kanter"
"Mönstret är för litet"
"För ojämn upptill"
"Lite för stor"
"För stor delningslinje, kan fastna smuts"
"Lite tung kork"
"Med båda delarna på så får man ta grepp från sidan"
"Kanten skär in"
"Lätt att ta övre korken från bänken"
"Vill ha en mer jämn yta upptill"
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Harmoni med flaskan?

"Insidan kanten vill jag ha jämnare"
"Konstigt grepp när den är sned "
”Klumpig att diska”
”Rädd för att det fastnar smuts i lockets yttre ring”
”Tycker att den ska vara tät i den yttre ringen”
”Svårt att komma åt i hålen när man diskar”
”Finns inget värde med ringen -Täcka?”

Sammanfattning

Korken fick högst medelvärde på grepp av den övre
delen, grepp från bänk samt hur den var att servera
ur till ett glas. Den fick också bra betyg i hantering
med flaskan fylld samt tom. Korken fick en delad
plats gällande rengöring. Däremot fick den sämst
betyg av formen. Det fanns delade meningar om
kanterna och storleken men sammantaget fick den
ett bra betyg på formelement i jämförelse med de
andra korkarna. Totala medelvärdet var den högst
med 4,44 poäng.
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Test av kork 2
Momenten i användartesten betygsattes med en
skala från 1-6, där 1 inte är bra alls och nummer 6
är mycket bra.

Första intrycket av korken
”Lite för spetsig?” ”Vilken läcker” ”Flamma” ”cool”
”Snygg”

Positiv feedback

”Rolig, ej praktisk”
”Estetiskt tilltalande ”
”Bra grepp på nedre delen”
”Skönt grepp för tummen vilar i formen”
”Gillar den smala delningslinjen”

Konstruktiv kritik
”Övre delen känns otydlig”
”Lite ojämnt grepp, får byta grepp två gånger”
”Dåligt grepp från bänk, tappar den”
”För stor”
”För vass delningslinje”
”För bred kant mellan pipen”
”Inte så skön, får byta grepp, kantig”
”lite klumpig”
”Kant i vägen när man häller ”
”Inte så bra grepp när man ska bära flaskan någonstans”
”För stor”
”Insidan gör att man inte vet om dessa hör ihop,
skeptisk”
”Formen gör att det blir lätt att gänga fel”
”Ej lätt att ta upp från bordet”
”Vass i kanterna”
”Inte lätt att hålla i , halkar ur greppet”
”Känns onaturligt, lite vass”
”Ansträngt”
”Strålen tar i kanten när man häller”
”Stort gap mellan pip och kant”
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Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del
Grepp från bänk
Kvinna 26 Testperson 1
Hur är den att hälla ur till ett glas?

Kvinna 56 Testperson 2

Hur är en fylld flaska med korken…

Kvinna 24 Testperson 3

Hur är en tom flaska med korken…

Man 30 Testperson 4

Hur är den att diska?

Man 30 Testperson 5

Totalt medelvärde 3,5

Formen?
Storleken?
Delningslinjen?
Insidan?
Hanterbar när du sitter till bords?
Harmoni med flaskan?

”Vass topp, håller i flaskan istället”
”Får den plats i kylen?”
”Kanske man sticker hål på påsen om man ska någonstans”
”Gängorna borde hamna på samma ställe”
”Blir problem med ringen när man ska diska”
”För mycket skåror”
”Tappar den, får inget bra grepp när man ska diska
den”
”Ringen ser svår ut att göra ren”
”Svårt att diska övre del, får inget grepp”

Sammanfattning

Sammantaget fick korken sämst medelvärde gällande förståelse, vilket kan bero på den smala delningslinjen. Korken fick sämst betyg på grepp övre
del, skruvmoment nedre del, diskning, att servera
ur och hantering med flaskan på båda övningarna
i förhållande till de andra korkarna. Storleken var
för stor samt svår att hantera sittandes till bords.
I övriga punkter hade den inget nämnvärt positivt
praktiskt sett. Användarna tyckte att den var mer
estetiskt tilltalande än praktisk. Totala medelvärdet
var den sämst med 3,5 poäng.
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Test av kork 3
Momenten i användartesten betygsattes med en
skala från 1-6, där 1 inte är bra alls och nummer 6
är mycket bra.

Första intrycket av korken

”Kristall” ”Fina linjer” ”Diamant” ”Smårolig” ”Mer min
stil”
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Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del
Grepp från bänk

Positiv feedback
”Tydlig”
”Lätt att se vart man häller”
”Fin”
”Bra delningslinje”
”Man förstår direkt att korken är tvådelad”
”Bra grepp”
”Behöver kanske större överdel”
”Nedre delen ger ett bra grepp”
”Känns stabil”
”Fingret vilar på den plana ytan”
”Insidan känns naturlig när den är kantig”
”Bra att man når över båda”

Konstruktiv kritik
”Glider ur fingrarna”
”Konformade ytan gör det svårt att ta från bänken”
”Vattenstrålen tar i ”
”Delningslinjen är för stor”
”Känns vasst, kantigt”
”Delningslinjen kanske skulle vara mindre?”
”För liten greppyta på den övre delen”
”Lite svårt grepp”
”Vill inte ha den rund längst upp”
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Kvinna 26 Testperson 1
Hur är den att hälla ur till ett glas?

Kvinna 56 Testperson 2

Hur är en fylld flaska med korken…

Kvinna 24 Testperson 3

Hur är en tom flaska med korken…

Man 30 Testperson 4

Hur är den att diska?

Man 30 Testperson 5

Totalt medelvärde 4,25

Formen?
Storleken?
Delningslinjen?
Insidan?
Hanterbar när du sitter till bords?
Harmoni med flaskan?

”Diskar mina fingrar, svår att hålla i”
”Ringen måste väl tätas, det samlas bakterier”
”Skåran inuti är inte så bra”

Sammanfattning

Korken fick högst medelvärde gällande förståelse
för hur den fungerar, troligtvis för att den hade den
bredaste delningslinjen. Vidare fick den högt betyg
gällande grepp nedre del, samt skruvmoment sammantaget. Storleken och insidan var önskvärd men
upplevdes som vass och kantig med för liten greppyta. Korken fick den sämst betyg gällande grepp
från bänk samt rengöring då användarna tappade
greppet om dodekaeder ytan. Totala medelvärdet
var den på plats tre med 4,25 poäng.
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Test av kork 4
Momenten i användartesten betygsattes med en
skala från 1-6, där 1 inte är bra alls och nummer 6
är mycket bra.

Första intrycket av korken
”Rolig” ”Läcker” ”Fin, spritzer aktigt” ”Tub” ”Gillar
den!” ”Stilren”
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Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del
Grepp från bänk

Positiv feedback
”Känns underförstått att ta vid gropen”
”Det gick inte att hälla dåligt med den här!”
”Rolig, ej praktisk”
”Jättebra att ta den från bordet”
”Delningslinjen och radien är perfekt!”
”Fin”
”Bra storlek”
”Lätt att skruva upp”
”Lagom storlek”

Kvinna 26 Testperson 1
Hur är den att hälla ur till ett glas?

Kvinna 56 Testperson 2

Hur är en fylld flaska med korken…

Kvinna 24 Testperson 3

Hur är en tom flaska med korken…

Man 30 Testperson 4

Hur är den att diska?

Man 30 Testperson 5

Totalt medelvärde 4,38

Formen?
Storleken?
Delningslinjen?

Konstruktiv kritik
”Lite otydligt hur man ska greppa,den övre, vill ha
lite mer yta”
”För sluttande vinkel på överdelen”
”Kanske lite liten delningslinje”
”Inte lika skön som jag trodde”
”Kanske kan bli skarpare vinkel på sidan av hela
korken”
”Lite för hög kanske?”
”Kanske lite hög när man sitter till bords?”
”Går den in i kylskåpet”
”Måste använda hela handen, lite halkig”
”För spetsig upptill, 1 cm?”
”Övre delen är lite vass”
”Vill ha en lägre sluttning, nära bra, bäst hitils”
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Insidan?
Hanterbar när du sitter till bords?
Harmoni med flaskan?

”Vill täcka över springan”
”Onödig skåra inuti”
”Lite bökig att diska”
”Bort med ringen inuti”

Sammanfattning

Korken fick högst medelvärde gällande formen,
delningslinjen samt harmoni med flaskan. Den fick
även högt betyg gällande diskning, insidan samt
hanteringen till bords. Korken fick sämst medelvärde gällande grepp av den övre delen av korken, för
att den var för hög och spetsig upptill. Totala medelvärdet hamnade den på andra plats med 4,38 poäng.
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Test av kork 5
Momenten i användartesten betygsattes med en
skala från 1-6, där 1 inte är bra alls och nummer 6
är mycket bra.

Första intrycket av korken
”Pokal” ”Rymd” ”Vilken rolig..julgranskula?” ”Cool”
”Ungdomlig” ”För golfare?” ”Ful”

Positiv feedback
”Cool”
”Perfekt storlek”
”Stilrent när bubblorna går inåt”
”Den här tappar jag inte bort”
”Perfekt för en hand ”
”Skön att bära den med flaskan”
”Ful och gullig form..för barn?”
”Inte större!”
”Gillar när mönstret går inåt i korken”
”Känns bra i handen”
”Gillar avrundningen i den nedre delen i korken”
”Gillar när mönster går inåt och utåt”

Konstruktiv kritik

”För toppig överdel”
”Toppigheten gör det svårt att skruva upp övre delen”
”För stor, vill ha den så liten som möjligt”
”För stor delningslinje”
”Mötena på insidan vill jag ha platt”
”Passar inte med flaskan”
”Ovant med klump”
”För stor”
”Tappar greppet”
”Trodde att jag hade skruvat klart men den stora
radien lurar mig”
”Dåligt grepp när jag tar den från bänken”
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Förståelse för hur den fungerar
Grepp övre del
Grepp nedre del
Skruvbarhet övre del
Skruvbarhet nedre del
Grepp från bänk
Hur är den att hälla ur till ett glas?

Kvinna 26 Testperson 1

Hur är en fylld flaska med korken…

Kvinna 56 Testperson 2

Hur är en tom flaska med korken…

Kvinna 24 Testperson 3

Hur är den att diska?

Man 30 Testperson 4
Man 30 Testperson 5

Formen?

Totalt medelvärde 4,02

Storleken?
Delningslinjen?
Insidan?
Hanterbar när du sitter till bords?
Harmoni med flaskan?
Upphöjd yta
Nedsänkt yta

”Klumpig”
”Stör mig på att det händer så mycket på insidan”
”Korken är lite jobbig”
”Handen pressas ur greppet”
”Ok, att diska. Ta bort den onödiga skarven”
”Hal att diska”
”Liten skåra att diska”
”Fastnar nog mycket i skårorna”
”Bra utrymme”

Sammanfattning

Korken fick inte några höga medelvärden, däremot
var den sämst gällande rengöring, storleken på delningslinjen, insidan där korkarna möter varandra,
samt sämst i harmoni med flaskan. Korken var svår
att servera ur eftersom diametern var bredast. Korken uppfattades även som klumpig.
Gällande mönster som har en upphöjd och nedsänkt yta, var den nedsänkta ytan att föredra. Totala medelvärdet hamnade korken på en fjärde plats
med 4,02 poäng.
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Behovs analys
Designbeslut

Eftersom målgruppen hade svårt att förstå korkens
funktion behövdes designelement som gör att korken kommunicerar en funktion. Om korken ser ut
som en vanlig kork är det svårt för kunden att lista
ut vad den har för funktion.
Kork nr 1 och 4 var bedömd som bäst gällande användarvänlighet och båda hade bra storlek på den
nedre delen. Korkarna var även likvärdiga gällande
rengöring. Det som inte var lika önskvärt på kork
nr 1 var formgivningen av den övre delen. Där var
kork nr 4 mest attraherande både gällande form,
delningslinje, harmoni med flaskan samt högst poäng vid hantering till bords. Mötet mellan insidan av
korken till mynningen var också önskvärd. Därför
valde jag att gå vidare med kork nummer fyra och
justera formen efter användartesternas input från
samtliga korkar som analyserats.
Testpersonerna och informationen från målgruppen
ansåg att det var önskvärt att ha inåtgående grepp.
Det var även relevant att ha ytor som gör att varje
omtag av grepp får en nedsjunkning att stödja sina
fingrar på.
En utav de manliga testpersonerna öppnade samtliga korkar med en hand, vilket i hans tycke var bekvämt. Det vill jag även kunna föra vidare till slutgiltiga designförslaget och kan eventuellt möjliggöras
till fördel med hjälp av nedsänkta ytor i korken.
Det fanns även ett önskemål av grafiska inslag dådet även kan vara fördelaktigt att skapa en yta där
en eventuell logotyp kan präglas.
Något som bör undvikas är allt för kantiga möten
som påvisats i kork 2 som fick sämst betyg. Såda-
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na element var även i kork 3 som upplevdes något
vass. Fasade kanter från 1,5 - 2 mm var att föredra
som minimum vid möten av formelement. Delningslinjen har att spann mellan 0,5 - 1,5 mm. Korken behöver också en överdel utformad för att lätt kunna
greppa den ifrån bordet.

Idégenerering

Val av slutkoncept

Ideskisser
Cad
Modellering

Kork nr 1, 2, 4 och 5 upplevdes som för stor, antingen på bredden eller på höjden. Detta ger en antydan på en guide att hålla sig inom följande storleksramar:
Höjden 4 cm x bredd 4 cm skall inte underskridas.
Höjden 6 cm x bredd 5 cm skall inte överskridas.
Förvaring av korken var vanligast på flaskan. Flaskan stod framme på t.ex. en bänk. Således önskades att korken skulle vara dekorativ. En stor del
av användarna brukar servera med flaskan på bordet vilket också ger önskemål om en dekorativ utformning. Annan förvaring som också förekom var
i skåp, samt kylskåp. Där får måttet på korken, tillsammans med flaskan inte överskrida 30 cm.

Storleksramar att inte överskrida.

Materialvalet är formsprutad plast för livsmedelsgodkända varor. PET används huvudsakligen för
drycker eller flytande livsmedel men tål inte maskindisk.1 PS, polystyren standard tål maskindisk
-40 till 75ºC i överkorgen, likaså ABS-plast.2 Svart
matt färg var att föredra på korken, då glansig yta
ansågs framhäva smuts.
Konceptuellt kan samtliga delar tillverkas i olika
verktyg, vilket gör att man kan designa olika övre
delar för olika typer av serier och behålla den nedre
delen. Därmed sänks verktygskostnader.
1
2

http://www.slv.se/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Forpackningsmaterial/Plast-i-kontakt-med-livsmedel/ 2014-05-19
http://www.nordiskaplast.se/media/56929/materialegenskaper%20svensk.pdf
2014-05-19

Storleksramar att inte underskrida.
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Verkställande fasen
Resultat

►Korkens storlek är inom de ramar som framkom
från användartesterna.
Insidan har justerats för att underlätta rengöring

Plats för packning

►Toppigheten har justerats och jämnats ut.
►Med en stor övre del blir det lättare att hålla i korken om man rengör för hand. Skarven på den övre
delen inuti locket har också täckts över.

Mattsvart plast

►Lättare att greppa korken från bordet.
Gängor enligt kravspecifikation

Bredd 44 mm

►De urgröpta formelementen som sveper runt korken gör att man vid varje omtag av grepp har en
nedsjunkning att stödja sina fingrar på.

Urfasningar för att främja grepp

►Höjden har justerats vilket gör flaskan mindre
hög och ger troligtvis en bra hantering av flaskan
till bords.

Delningslinje 0,5 mm

56 mm

Avrundning 0,5 mm

►Höjden med korken på flaskan är totalt 28,5 cm.
Vilket gör att flaskan får plats i kylskåp samt i ett
standardiserat skåp.

Gummipackning 15 mm

Plats för logotyp, prägling eller grafiska inslag

►Den sneda ytan på korken ger plats för logotyp,
prägling eller grafiska inslag.

En designad form på den övre delen av korken
signalerar att det inte är en vanlig kork. Inspirationselement av form kommer från kork nr 4 och
var dominerande vid formgivningen.

►Packning och sil gör att vätskan innesluts enligt
originalkorkens utformning.
►Alltför kantiga möten har undvikits för att främja
användarvänligheten. Där kanterna har en mjukare
rundfasad form.

Sil formsprutad i mjuk plast, fungerar även som packning mot flaskhalsen
Kurvaturen ger ett följsamt grepp i handen.
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Renderingar och vyer

Modellarbete
3d-printning
Ultraljudsbad
Spackel
Ytarbete
Lackering
Laserskärning (packning)
Montering
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Användarbilder fysisk modell
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Miljöbild
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Förpackning

Idégenerering

Designbeslut förpackning

Eftersom målgruppen hade svårt att förstå korkens
funktion behövdes designelement på förpackningen som visar silen i korken. Ett par av användarna
trodde t.ex. att man skulle stoppa frukten i korken.
Det är ett typiskt exempel på element som behöver
förtydligas genom illustrationer.

Citrusfrukter var dominerande vid första tanken på
kolsyrade drycker. Likaså med vad de smaksätter
vattnet hemma med. Hallon var också en populär
smaksättare. Både citrus frukter och hallon kan
med fördel vara en del av illustrationen på förpackningen.

Vid diskussioner av färgval på förpackningar framkom det att naturnära färger föredrogs som grönt,
vitt, gult och blått. Det kunde även innefatta ofärgad
kartong. Det fick målgruppen att associera till något
hälsosamt.
Från säljares perspektiv upplevde dom det praktiskt att kartongen var på något vis beskuren så att
produkten kunde ses igenom och kännas på. Det
gör att kunden inte öppnar förpackningen på plats
och således förstör förpackningen. Från det beteendet kan man se att det således finns ett behov
hos kunden att kunna se och känna på produkten.
Antagligen är det därför större köksmaskiner har ett
skyltningsexemplar bredvid sina förpackningar.

Eftersom produkten är på väg till marknaden fastslogs produktnamnet i ett senare skede i processen av uppdragsgivaren. Nämligen den 11 maj. Då
fanns möjligheten att ge grafiska förslag till produktnamnet Your soda.

Från användarnas perspektiv vid workshopen bekräftades önskemålet om att på någotvis kunna
känna på produkten genom förpackningen. Samtidigt önskades enkla avskalade former och flexibla
lösningar som gör att produkten sticker ut ur mängden. Folietryck var att undvika. Samtidigt behöver
förpackningen kommunicera en samhörighet till de
produkter som korken är kompatibel med.
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Andra element som förväntas av en förpackning är
att materialåtgången är minimerad med hänsyn till
miljön samt ur ett kostnadsperspektiv. Förpackningen skall även kunna hängas på ett svärd i butikshyllan samt ha möjlighet att stå på en butikshylla.
Materialet till förpackningen bör kunna återvinnas
och helst vara av återvunnet material. Förpackningen kommer inte att vara i kontakt med livsmedel
vilket gör det möjligt.

Vald förpackning

Det tekniska

För att få en stabilitet vid upphängning i butikshyllan
valdes en centrerad punkt i förpackningen. Likaså
centreras korken. Det gör även att förpackningen
och korken är i jämnvikt när den står på en butikshylla då de stödjer varandra. Korken monteras i
den runda cirkeln genom att utnyttja dess gängor.
Eftersom korken har en sluttande övre del viks kartongen följsamt över som extra stöd. Detta gör att
material sparas då inte alla sidor av korken kapslas
in. Korken och ringen monteras sedan in på var sin
sida där det gjorts utskärningar. Delen längst ner
viks bakom förpackningen som ett extra stöd. Det
ger också en känsla av reklamställ i sin vinklade
display. Utformningen av flasksiluetten gör att produkten kan kopplas till andra produkter som den är
kompatibel med. Kartongen är av
returfiber som är bestruket på
en sida där tryck med fördel
kan placeras.

Avgränsningen är att inte skriva förklarande produkttext utan att istället fokusera på de grafiska
element och formgivning. Givetvis lämnas det plats
för text.

Vänster bild illustrerar vy av baksidan av förpackningen. Höger bild illustrerar en sidovy .
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Det illustrativa

Den slutgiltiga korken har tonats ner för att silen ska
framträda i flaskhalsen. Citrusfrukter, is och hallon
har placerats i flaskan för att dekorativt förklara användningsområdet. Flaskan skall imitera pet-plast
som korken är kompatibel med. I färgsättningen har
jag använt mig av komplementfärgerna röd och blå
som attraherar och lyfter varandra. Gult och grönt
tillför kontrast med den vitgrå bakgrunden samtidigt
som det är färger som associerades som jordnära
av målgruppen på workshopen. Det här konceptet
framtogs med hjälp av NCS färgcirkel.

Val av typsnitt

Produktnamnet Your soda som skall stå på förpackningen valde jag att dela upp med två typsnitt. Ordet ”your” ville jag ge en personlig handstil till där
font indikerar på att det är konsumenten som väljer
sin smak efter sitt tycke. Att få någonting handskrivet idag är mindre vanligt och betraktas numer som
extra personligt. För att göra det mer lekfullt, vinklades texten en aning.

Förpackningens resultat
Designbesluten om förpackningen som ansågs
önskvärda har applicerats på förpackningen. Två
förslag har illustrerats där endast texten skiljer sig
åt. Koncepten skulle även kunna ha en Qr-kod på
baksidan som länkar till olika dryckesrecept, information om vilka skadliga E-ämnen som läsk
innehåller idag1 vilka flaskor som korken är kompatibel med, samt information om företaget och deras
produkter.

Figur 2. Typsnittsnamn Jenna Sue.

Ordet ”soda” valde jag att skriva med versaler för
att få ett stilrent intryck. Ofta kan denna kontrast av
typsnitt lyfta varandra

Figur 1. NCS-Färgcirkel
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Figur 3. Typsnittsnamn Biko.

1 http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/E-nummernyckeln---godkanda-tillsatser/
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Diskussion
Den slutgiltiga korken har en ergonomisk förtjänst
när den övre delen är större och innehåller mer formelement. Korken blir mer praktisk eftersom greppytan är större och risken att tex. tappa den har
minimerats. När rundfasade formelement förekommer vid varje nytt tag av grepp ökar det användarvänligheten. Det gäller att hitta en balans mellan
det praktiska och det estetiska i formgivningen med
användningsområdets omgivning i åtanke.
Fördelen med användartester är att man får ett
ramverk av formelement som fungerar samt vad
som bör undvikas i sammanhanget. Ofta vet konsumenten inte vad de vill ha förrän de ser det framför
sig. Vid idéskisserna var det många ur målgruppen
som var fascinerad över kork nr 2 men vid användartester var korken inte brukbar på ett tillfredsställande sätt. Det är en utmaning vid produktutveckling att försöka se vad målgruppen vill ha och inte
vad de säger att de vill ha. Ibland har de ett inövat
beteendemönster utifrån tidigare erfarenheter av
liknande produkter. Exempelvis vid användartester
kanske de tycker att korken är för liten, när den i
själva verket saknar tex. friktionsytor. Ofta ser man
att handlingen inte riktigt stämmer med utlåtandet i
produkttesterna vilket man får ha i åtanke vid formgivningen. Det man kan utläsa från användartesterna är hur varje individ påverkar resultatet, fler
användartester hade kanske påverkat utformningen ytterligare.
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Ur ett semantiskt perspektiv var det en utmaning att
få korken att kommunicera sin funktion till konsumenten. Produkten finns ännu inte på marknaden
vilket gör att första mötet bör beskriva funktionen.
Därför ansåg jag att det var fördelaktigt att korken
inte såg ut som en vanlig kork. Förpackningen är
till stor hjälp att förklara korkens uttryck med hjälp
av användarinstruktioner samt silens synlighet vid
förpackningens flaskhals. Målet är att skapa ett intresse för konsumenten och uppmanar med hjälp
av illustrationer som gör att förpackningen lyfts från
butikshyllan. Korken är synlig från alla vinklar vilket gör att förpackningen inte behöver öppnas och
silen syns om man tittar under korken. Med denna
förpackningslösning krävs det inte lika mycket kartong som om jag hade kapslat in korken vilket är
fördelaktigt ur miljösynpunkt samt ur ett kostnadsperspektiv. Det är även viktigt att företaget identifieras som ligger bakom produkten,vilket jag anser
framkommer med den enda synliga texten på framsidan av förpackningen. Produktens tillhörighet ger
sig till känna med den petflaskformade siluetten
samt illustrationer.
Förpackningen hade kanske synliggjorts mer om
hela förpackningen var i brun returkartong. Produkterna runt omkring hade vita kartonger med färgstarka färger i samtliga butiker. Dock ansåg jag att
produkten behövde en tillhörighet att den associeras med liknande produkter som korken är kompatibel med och att den samtidigt stod ut på sitt vis.
Därför valde jag en returkartong med bestruken
sida för illustrationerna

Från ett syntaxperspektiv gäller det att se hur produkten står sig i förhållande till andra produkter och
hur marknaden förändras. Det finns en ny droppliknande petflaska som skall börja säljas styckevis
och den har samma gängor som standardpetflaskan. Jag ansåg att det var fördelaktigt att utforma
förpackningen utefter den mest förekommande
petflaskan eftersom den är mer känd. Anledningen är att jag tror att många kunder inte har koll på
gängornas utformning. Har man en standardflaska
vet man att korken passar. Köper kunden sedan en
droppformad flaska dubbelkollar de förmodligen
så att flaskan passar med maskinen hemma och
om den passar maskinen hemma blir det en intuitiv
koppling att korken också passar den nya flaskan.
Risken tror jag att man kan missa ett kundsegment
som kanske bara tror att korken passar till den nya
droppformade flaskmodellen.
Frågan är hur korkens material och färg står sig
mot rådande trender. Plastmaterialet kan bytas ut
till miljövänligare alternativ allteftersom tekniken
och forskningen förs framåt. Det som vidare hade
varit intressant är hur en grundlig framtidsanalys
kunnat påverkat resultatet i rapporten. Besök av
mässor hade kanske också hade varit till fördel för
att ta produkten vidare. Rostfritt har varit en stående trend de senaste åren och jag tror inte att den
trenden kommer att försvinna än på ett tag. Målgruppen var i det här fallet mycket bred och om
man skulle vidareutveckla till fler serier kan man
precisera målgruppen ytterligare. Exempelvis endast barnfamiljer, kanske korken hade fått ett mer
lekfullt och färgstarkt utseende.

Från ett samhällsperspektiv tror jag att produkten
skulle kunna påverka många människors liv till ett
hälsosammare leverne. Jag anser att hur man än
vrider och vänder sig i vardagen är man i kontakt
med onödiga kemikalier och tillsatser. Dels i mat,
samt i produkter. Smaksätter man vattnet själv med
ekologiska råvaror tror jag att många människor
skulle må bättre.
I det stora hela är jag nöjd med korken och dess
förpackning med grafiska illustrationer. Tidsmässigt
har vissa faser tagit längre tid än beräknat vilket jag
kommer att ta hänsyn till i kommande uppdrag. Det
medförde längre arbetsdagar och helgjobb för att
med gott samvete kunna leverera ett fint slutresultat. Det som också bör nämnas är att jag har haft en
arbetsvecka mindre eftersom jag varit på uppdrag
med Universitetskanslersämbetet i bedömargruppen. Även med ärofyllda uppdrag har tidsmässigt
ingen deadline överskridits i examensarbetet.

Jag skulle även vilja testa korkens design ytterligare via fler användartester för vidareutveckling.
Korken kanske får helt andra uttryck beroende på
material och färgval. Inför produktion behöver Cad
filen ses över med hjälp av en produktionsteknisk
konsult.
Slutligen vill jag poängtera att projektet har varit
spännande och trots vissa tidsplansförändringar
har projektet gått bra.

Det jag hade önskat läsa mer om är vetenskapliga
undersökningar och forskning som tillhör framtidsanalys och trender. Jag har i denna rapport utgått
mycket från egna observationer, erfarenheter, intervjuer av målgruppen och säljare. Det är också
en utmaning att från ett vetenskapligt perspektiv
utforma form och estetik vars skönhet ligger i betraktarens öga. Mina val kring produktens utformning som designer är motiverade med hjälp av designmetodiken men också implementerat av mitt
formspråk. Det har även varit en resa att finna det
praktiska segmentet ur former som skapats.

57

Bildreferenser
Moodboard
http://images.styleroom.se/image/scaled/full/xdx8/1/257815-k%C3%B6ks%C3%B6.jpg 2014-04-05
http://www.awakin.org/pics/weekly/774-orig.jpg
http://dotvital.com/wp-content/uploads/2013/08/dotvital.com-citrus-fresh-fruit-slices.jpg
http://commonsensehealth.com/wp-content/uploads/2013/07/colorful-fruits.jpg
http://www.q8rashaqa.com/en/wp-content/uploads/2013/03/Woman-running-on-beach.jpg
Marknadsundersökning
Figurer. www.sodastream.se 2014-04-05
http://i.ebayimg.com/00/s/MTM4N1gxNjAw/z/pcwAAOxy7nNTQsgA/$_57.JPG 2014-04-05
http://doxz7msmg7sxx.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/7/image/592x333/c2f10b1d8f5a5ddacfb442b817d0e244/s/o/soda_1.jpg 2014-04-05
Figur 2. http://www.obhnordica.se/kolsyrat-vatten-850.aspx 2014-04-05
Aqvia logo. http://4.bp.blogspot.com/-p9A-iOA8Jgc/TjqNtpyh-rI/AAAAAAAAAe8/0Ylfp1XBXBc/s1600/aqvia_new_logo.jpg 2014-04-05
Figur 3. http://myaga.se/aqvia/ 2014-04-05
Vikingsoda logo. http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_next_gen_span3_padding_4_3/qgkjniofwjzfiaufmpo9qq.jpg 2014-04-05
Figur 4. http://a2.mndcdn.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/qnh2baknctppaa0a3olvfg.jpg 2014-04-05
Figur 5. http://www.fuseproject.com/work/whole_world_water/whole_world_water/?focus=product 2014-04-05
Figur 6. http://www.thewinectr.com/wp-content/uploads/2012/03/wine-screw-cap-300x187.jpg 2014-04-05
Figur 7. http://www.malmooutdoor.se/skruvkork-till-termosar-p-11401-c-1065.aspx 2014-04-05
Figur 8. http://www.guldstrom.se/sv/sugflaska-tensid-flaskor/plasttub-med-skruvkork 2014-04-05
Figur 9. http://www.tingstad.se/no/product/840536 2014-04-05
Figur 10. http://www.clasohlson.com/se/Rostfri-vattenflaska-Asaklitt-0,6-liter/Pr314838001 2014-04-05
Figur 11. http://www.obhnordica.se/salt-och-pepparkvarnar-63.aspx?ProductID=PROD771 2014-04-05
Figur 12. http://www.walmart.com/browse/feeding/bottle-feeding/5427_133283_136295/ 2014-04-05
Figur 13. http://www.expressen.se/ImageHandler.axd?imageFormat=secondColumn50&guid=71c03027-9115-f166-f6a8-32bb787a9fd6 2014-04-05
Figur 14. http://www.hilevel.se/fighting-buttar-andbuttar/flugspon-spinn/kork-butt-25-mm.html 2014-04-05
Figur 15. http://www.barkonsult.se/se/barprodukter/Droppkorkar/Metall-Pourers/ 2014-04-05

Elgigantenlogo - http://www.elgiganten.se/is-bin/intershop.static/WFS/store-elgigantenSE-Site/store-elgigantenSE/sv_SE/Elgiganten.png 2014-04-07
Ica Maxi logo - http://www.ica.se/ImageVaultFiles/id_61245/cf_259/ICA_Maxi.PNG0 2014-04-04
Ideskisser
http://www.pensandleather.com/images/products/detail/Cross_ATX_Black_Lacquer_Rollerball_Pens_88536.jpg 2014-04-13
Förpackning
Figur 1. http://www.econova.se/img/2013/2/1/1850358.pdf 2014-05-19
Figur 2. http://www.kennebugboutique.com/misc_images/il_570xN_447893564_6cd2.jpg 2014-05-19
Figur 3. http://www.fontriver.com/i/fonts/biko/biko_regular_specimen.jpg 2014-05-19
Scansymbol.
https://www.google.se/search?q=scan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CEN6U6iRIabnywOpuIDYCg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1427&bih=664#facrc=_&imgdii=_&imgrc=OLGr8KHKCb86NM%253A%3B1Es72K7qyHaIDM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.brother.nl%252Fdata%252Fimages%252Fdatabase%252F%252Fdefaultshare%252Fall%252Fandroid_iPrintScan_qrcode.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.brother.nl%252Fg3.cfm%252Fs_page%252F243640%3B280%3B280 2014-05-19
Övriga bilder
Bilder samt fotografier och illustrationer som inte refererats till har fotograferats eller skapats av Linda Hübinette

Intervju
M e d i a M a r k t l o g o - h t t p s : / / w w w. g o o g l e . s e / s e a r c h ? q = m e d i a + m a r k t & s o u r c e = l n m s & t b m = i s c h & s a = X & e i = r c l C U _ G e K a T n y g P w x I LoDg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1242&bih=568#q=media+markt+logo&tbm=isch&tbs=isz:m&facrc=_&imgrc=hQiB1NukaNG2qM%253A%3BCUMb77LGUnrzEM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.resume.se%252FGlobal%252FResume%252Fnyheter%252F2011%252F06%252F16%252Felgiganten-doms-att-betala%252Fmediamarkt_logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.resume.
se%252Fnyheter%252Freklam%252F2011%252F06%252F16%252Felgiganten-doms-att-betala%252F%3B2000%3B346 2014-04-07
Figur1-8 : Foto Linda Hübinette 2014-04-05
clas-ohlssonlogo - httpwww.foretagsamheten.seGlobalMediaFilesFullsizeCOlogo_jpg_RGB.jpg 2014-04-07

58

59

Bilaga 1

60

Bilaga 2

61

Bilaga 3

62

Bilaga 4

63

Bilaga 5

64

Bilaga 6

65

