
 

 

Lazy Luxury – ett lättare och smartare middagspaket 

Sammanfattning 
Lazy Luxury är ett smart koncept för taco-middagspaket som gör det lättare och bekvämare att 
ordna en god och vardagslyxig middag - hela vägen från butiken, till middagsbordet och ända till 
återvinningsstationen. 

Konsumentförpackningen och dess delar 

Kartongen 
Lazy Luxury kartongen står på högkant. Detta ger en bättre balanserad förpackning som är skönare 
att hålla i handen. Samtidigt får den högre hyllplats i butiken vilket gör den mer synlig. 

Kartongen öppnas genom att riva av en rak remsa av kartongen. Att riva av remsan kräver ingen 
särskild försiktighet. Locket, som  kan användas för att återförsluta kartongen, används som 
serveringsbricka till tacoskalen.  

Botten konverteras enkelt med hjälp av tre insatser till ett serveringsfat för upp till sex olika taco-
tillbehör. På så sätt behöver man inte själv ha några skålar eller andra speciella fat för att kunna äta 
tacos. När middagen är klar slänger man serveringsfaten och behöver inte hantera extra disk. 

Såspaketet 
Lazy Luxury såspaketet är tillverkat av papper och plast, vilket gör att konsumenten endast behöver 
hantera två material från hela middagspaketet vid återvinningen. Den totala vikten för 
middagspaketet minskar också med upp till 25% genom att byta ut glas- och metalförpackningen, 
vilket också påverkar totalvikten på transportförpackningen och vikten på pallen som ska fraktas. 

Såsvolymen kan ökas till i stort sett samma mängd som i standardförpackningen.  

Utformningen på såspaketets öppning gör det också möjligt att hälla ut såsen på ett enkelt och 
kladdfritt sätt. Blir det något kvar skruvar man på korken igen. 

Kryddpåsen 
Lazy Luxury kryddpåsen har invändigt rundade fogar vilket gör att kryddan inte klumpas ihop och 
packas hårt i hörnen, utan är lätt att hälla ut när man kryddar köttfärsen i pannan. Radien på 
rundningen anpassas så att effekten uppnås. 

Tacopåsen 
Lazy Luxury tacopåse är tillverkad i samma material och konstruktion som påsarna i flingpaket. Detta 
gör det möjligt att med ett enkelt handgrepp dra upp öppningen i påsen och hälla ut de spröda och 
känsliga tacoskalen utan att man behöver hålla i dem eller använda verktyg som sax eller kniv. 
Handgreppet är det samma som används när man öppnar en chipspåse. Man fattar tag med två 
händer på mitten av den platta förseglingsfogen och drar åt varsit håll så att förslutningen öppnas. 



 

 

Påsen kan, om den har öppnats rätt, återförslutas genom att vika kanten och sätta fast en klädnypa. 
Eftersom förslutningen är nära på lufttät kan tacoskal som blivit över från middagen hålla sig fräscha 
längre. 

Display i butiken 
Butikerna ställer upp middagspaketen på i huvudsak tre olika sätt:  

- I öppnade transportförpackningar 

- Utan transportförpackning direkt på hyllan 

- Två våningar transportförpackningar staplade på varandra 

Det är vanligt att hyllplatsen inte är mycket högre än transportförpackningen och att det därför är 
ganska trångt på höjden. 

Transportförpackningen 
Lazy Luxury transportförpackning har anpassats för att stödja dessa olika sätt att hantera 
middagspaketen i butiken. 

De avfasade sneda hörnen på framsidan har gjorts små för att göra det lätt att ta ut de första 
konsumentförpackningarna ur en full transportkartong. Med låga hörn behöver man inte lyfta upp 
förpackningen utan kan vinkla den framåt istället. 

För att snabba på urlastning av alla konsumentförpackningar för uppställning på hylla har en snabb-
urlastningsfunktion implementerats. Den används enligt följande steg: 

1. Öppna upp alla flikar på baksidan av transportkartongen. 

2. Riv loss den övre delen på fronten. 

3. Placera kartongen på hyllan. 

4. Ta tag i handtaget i mitten under fronten med vänster hand. 

5. Skjut med höger hand ut förpackningarna på hyllan samtidigt som du drar 
transportkartongen emot dig. 

På några sekunder står alla konsumentförpackningar på hyllan, istället för att butiksbiträdet ska lyfta 
ut och placera dem en och en. 

För att möjliggöra stapling av flera kartonger på varandra kan sidohöjden på transportkartongen 
ökas till 2-3 cm mer än konsumentförpackningens höjd. På så sätt kan kunden stoppa in handen och 
ta ut en förpackning. Denna lösning är dock inte implementerad i prototypen. Till 
staplingsfunktionen hör också den horisontella kanten på toppen av transportförpackningen som blir 
kvar när man öppnat kartongen. Om stapling ej är önskvärt kan denna kant tas bort. 

 

 

Lazy Luxury – En god middag med mindre besvär 
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