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Sammanfattning
Projektet innefattar utveckling av en ny förpackning för torra kryddor samt en utredning om automatisering 
av produktionslinjen. Förundersökningen visade behov av en miljövänlig återförslutbar förpackning. Efter en 
utredning om lämpliga material utvecklades tre konceptlösningar, en påse, en burk i plast och en metallburk. Vid 
ett konceptval uteslöts påsen helt och det beslutades att metallburken var det koncept som skulle vidareutvecklas. 
Detta medförde utveckling av ett integrerat plastlock till en metallburk i standardutförande som är det slutliga 
lösningskonceptet.

För automatiseringsdelen av projektet genomfördes tidsstudier samt en kartläggning av det logistiska flödet. Dessa 
visar att det finns stor potential att spara kostnader genom att automatisera delar av produktionen. Volymerna 
behöver dock öka innan en helautomatisk produktionslinje är lönsam. Bedömningen är också att tidsvinster kan 
göras genom att göra flödet rakare och att arbeta med ständiga förbättringar.

Abstract
This project includes development of  new packaging for dry spices and an investigation of  how to automate the 
production line. The preliminary investigations show needs of  an environmental friendly packaging possible to 
re-close. After screening for suitable materials three concepts were developed, a stand-up pouch, a plastic jar and 
a metal can. The pouch was excluded in a concept choosing process. In this process it was also decided to further 
develop the metal can concept. This resulted in the development of  an integrated cap for metal cans of  standard 
design, which is the final packaging concept. 

Time studies and logistic analyses were carried out on the production line to give information for the automation 
part of  the project. These analyses show that it is possible to reduce costs by automate parts of  the production line. 
However higher production volumes are necessary to benefit from a fully automated production line. Apart from 
automation, time and cost should be possible to save by implementing continuous improvement work.



Förord
Denna rapport redovisar vårt examensarbete inom området integrerad produktutveckling som ingår i 
designingenjörprogrammet på Högskolan i Skövde. Arbetet har utförs i projektform under våren 2009 
i samarbetet med Werners GourmetService AB och omfattar 22,5 hp – dvs 15 veckors heltidsarbete. 

Under vår resa har vi stött på många hjälpsamma människor. Vi vill speciellt tacka våra handledare, 
Micael Larsson och Christian Bergman, som funnits till hands under hela projektet. Vi vill också 
tacka personalen på Werners Gourmetservice för all hjälp och trevligt bemötande, de restauranger 
och köksmästare som hjälpt oss i förundersökningen samt den expertis inom olika områden vi varit i 
kontakt med under projektets gång.

Högskolan i Skövde, Maj 2009

Ann-Christin Gundén  Niklas Dahlberg
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Introdukt ion1.  
I detta inledande kapitel presenteras företaget samt det problem som ligger till grund för examensarbet-
et. Det tar även upp vilket syfte, mål och avgränsning arbetet har.

Företagspresentat ion1.1.  
Werners GourmetService (WGS) är importör och grossist för delikatessvaror till dagligvaruhandeln 
och restaurangbranschen. De inriktar sig mot prima kvalitetsvaror och arbetar efter ledorden kvalitet, 
ursprung, närhet och service. Verksamhetsidén formuleras:

”I nära relation, förser vi skandinaviska matkreatörer med högkvalitativa delikatesser”

Företaget bedriver verksamhet i Skara, Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudkontoret är placerat 
i Skara, där även den större delen av lagerhantering och produktion sker. Genom samarbetspartners 
finns WGS representerat i övriga Norden. 

WGS arbetar förutom med produktförsäljning även med matlagningskurser för branschfolk och 
inspirationsdagar med föredrag. 

Korta företagsfakta:
Antal anställda: 28 helårsanställda
Omsättning: 85 Mkr
Antal leverantörer: ca 70 st

Problembeskr ivning1.2.  
WGS har tidigare utvecklat det befintliga förpacknings-
systemet som till dags dato har fungerat väl. Systemet 
baseras på en större sk. basburk i metall (till vänster i  
figur 1). Basburken fylls sedan på med kryddor eller dyl. 
från en refillförpackning (till höger i figur 1). 

Refillburken är tillverkad av aluminium och en nackdel som 
upptäckts är att denna ofta veckas vid transport till kund. 
Dessutom vägs, fylls och etiketteras burkarna för hand 
vilket bedöms vara en omodern och ineffektiv hantering 
där andra alternativ bör utredas. 

WGS vill modernisera sin förpackningsutrustning och 
behöver därför utveckla ett nytt förpackningssystem. Detta 
innefattar utredning och utveckling av hanteringssystem, 
förpackningsutformning, etikettering, påfyllning, förslut-
ning och packning av produkten. 

Syfte  och mål1.3.  
Examensarbetet syftar till att utveckla ett system för förpackning och distribution av insatsvaror 
till restauranger och utvald detaljhandel. Förpackningen skall genom sin estetik förmedla de ledord 
som Werners GourmetService arbetar efter: kvalitet, ursprung, närhet och service samt stämma väl 
överens med övrigt sortiment. Förpackningen bör även utformas med syfte att kunna användas i ett 
semiautomatiserat arbetsflöde. 

Figur 1. WGS nuvarande kryddburkssystem.
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Avgränsning1.4.  
Detta examensarbete innefattar en arbetsinsats på 22,5 hp per person. Det gör att vissa områden inom 
ämnet måste utelämnas p.g.a. den korta tid som är tillgänglig. Exempelvis kommer inte någon grundlig 
investeringskalkylering göras. Även linebyggnad är ett område som helt kommer utelämnas. 

Förstudie2.  
Enligt Paine och Paine (1992) finns de fyra viktiga faktorer att ta hänsyn till när en ny livsmedels-
förpackning ska utvecklas:

Produktens behov -
Marknadens behov -
Material och maskiner -
Transportkedjan -

I förundersökningen fokuserades det på de tre första områdena eftersom det är de som hanterar 
förpackningen. I transportkedjan hanteras framför allt sekundärförpackningen som i detta fall en 
kartong. 

Ident i f ier ing av  brukarnas  behov2.1.  
En viktig del i ett produktutvecklingsprojekt är att identifiera användarens behov. Det är en process 
som enligt Ulrich & Eppinger (2007) kan sammanfattas i fem steg:

Samla in rådata från användare -
Omvandla rådatan till behov -
Organisera behoven och bedöm om de är primära eller sekundära behov -
Bedöm hur viktiga behoven är -
Reflektera över resultatet -

Tre vanligt förekommande metoder för att samla in rådata från kunder och intressenter är:
Intervjuer - : Intervjua brukare om produkten.
Fokusgrupper - : En grupp brukare deltar i en diskussion om produkten. Diskussionen leds av  

 en professionell moderator och deltagarna ersätts ofta ekonomiskt. Metoden är resurs- 
 krävande och har ofta behov av speciella lokaler.  

Observera produkten i användning - : Att observera produkten i  användning kan ske helt pas- 
  sivt eller aktivt tillsammans med brukaren. 

Ulrich & Eppinger (2007) avråder helt från att använda enkäter för att identifiera brukarens behov, mest 
beroende på avsaknaden av kontext. Intervjuer rekommenderas däremot då de anses kostnadseffektiva. 
För maximalt resultat kan en kombination av de tre metoderna användas.

Interv juer2.2.  
Intervjuer kan utformas, genomföras och tolkas på många olika sätt. Ett sätt att kategorisera 
intervjuer är att sortera dem efter struktureringsgrad (Lantz, 2007). Det fokuserar på hur styrda 
svarsalternativen är för respondenten1. I Lantz (2007) benämns de fyra kategorierna: öppen, öppen 
riktad, halvstrukturerad och helt strukturerad. Tabell 1 beskriver principskillnaden mellan de olika 
struktureringsgraderna. 

1 Respondent = Den som besvarar intervjufrågorna
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Tabell 1. Principiell skillnad mellan olika intervjukategorier. (Lantz, 2007)

Öppen Öppen riktad Halvstrukturerad Helt Strukturerad
Typisk 
karaktäristika

Vid fråga 
– öppna 
svar

Ett frågeområde 
– öppna svar

Förutbestämda 
frågor som ställs 
i en bestämd 
ordning - Både 
öppna och 
stängda svar

Fasta frågor -
Stängda 
svarsalternativ 
(enkätundersökning)

Antalet  respondenter2.2.1.  

En tumregel som kan appliceras på många produkter är att det är otillräckligt med mindre än 10 
intervjuer, men att över 50 är för många. Antalet intervjuer kan bestämmas under undersökningens 
gång. Ett samband mellan antal intervjuer och antal identifierade behov visas i figur 2. Undersökningen 
kan avbrytas om det framkommer att svaren gång på gång upprepas (Ulrich & Eppinger, 2007). 

Viktning av  enkätfrågor2.2.2.  

För att få en prioritering mellan krav/produktegenskaper kan en viktad enkät användas. Användaren 
får ta ställning till ett antal krav/egenskaper och bedöma hur viktiga de är, exempelvis hur viktigt det 
är att en förpackning går att återförsluta på skala 1-5. Det går att använda sig av jämna och udda skalor 
beroende på om det ska gå att ha en helt neutral ståndpunkt (Ulrich & Eppinger, 2007).  

Genomförande av  interv juer2.3.  
Intervjuer genomfördes för att identifiera brukarnas behov. Utöver ett antal av WGS kunder intervju-
ades även några icke användare2 i form av lokala restauranger. 

Intervjuerna var halvstrukturerade med en avslutande del av viktade enkätfrågor med möjlighet till att 
motivera sitt svar. För intervjufrågor se bilaga 1. Undersökningen omfattade totalt 10 respondenter. 
Fler intervjuer var planerade men intervjuserien avbröts när det bedömdes att vidare utredning inte 
skulle generera tillräckligt med ny information i förhållande till tidsåtgången. 

2  Icke användare är restauranger som idag ej är kunder hos WGS.

Figur 2. Förhållande mellan identifierade behov och antal intervjuer (efter 
Ulrich & Eppinger, 2007, sid 57)
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Resultat  -  Brukarnas  behov2.4.  
För att omsätta svaren från intervjuerna till faktiska brukarbehov sorterades dessa in i olika kategorier 
som sedan tolkades till ett behov. Exempel visas i tabell 2.  

De viktigaste behoven som kunde identifieras av undersökningen var:
Möjlighet att återförsluta förpackningen−	
Tydlig märkning−	
Lätt att återvinna/sopsortera−	

Resultatet av undersökningen utgör basen för kravspecifikationen. För hela undersökningsresultatet 
se bilaga 2.

Ident i f ier ing av  företagets  behov2.5.  
Det finns två delar i de behov som kommer från företaget. Dels de önskemål som de har om förpackning-
en och dels de maskinella krav som finns för att förpackningen ska ha en säker och effektiv hantering 
i produktionen. 

Genomförande -  Företagsbehov2.6.  
Att som produktutvecklare förmedla sina tankar och idéer till uppdragsgivaren är inte alltid lätt. 
Genom att visualisera en produkts värde och uttryck med hjälp av bildkollage kan designteamet lättare 
kommunicera sina idéer till uppdragsgivaren. Kollagen används även som inspiration för designern 
och kan ligga till grund för olika beslut i designprocessen (McDonagh & Denton 2005).

Det finns tre olika typer av bildkollage:
Lifestyle board;  - Ett bildkollage som uttrycker vilka personliga och sociala värden pro- 

 duktens målgrupp kan tänkas ha. 
Mood board;  - Uttrycker det värde produkten ska förmedla - Ett värde som tilltalar mål- 

 gruppen.
Theme board; -  En samling bilder på produkter vars formspråk representerar det tänkta   

 formspråket för den nya produkten (Baxter, 1995). 

Frågeområde Uttalande från användare Tolkat behov
Förvaring Kryddorna förvaras på hylla i 

medföljande förpackning.
Märkningen måste synas från 
sidan av  förp.
Ej skrymmande på hyllan
Ej högre än en tetra (santa 
marias stora)
Stabil

Kryddorna förvaras på hylla i 
egenvald förpackning.

Staplingsbar i torrförråd

Enkelt att överföra innehållet till 
annan förpackning

Återvinning De flesta återvinner använda 
förpackningar.

Komprimerad volym som 
förbrukad förpackning
Lättsorterad (ett mtrl)

Passa i dagens sophantering

De flesta anser det viktigt att 
jobba med miljöfrågor

Material och tillverkning som kan 
försvaras ur miljösynpunkt

Tabell 2. Exempel på tolkade behov.
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Ett krav från WGS är att förpackningen ska passa företagets profil. Profilen är något som inte 
är direkt uttalat utan är underförstådd genom företagets övriga produkter och trycksaker. Som 
inspirationsmaterial användes företagets produktkatalog samt förslag på nya produktetiketter, se figur 3.

För inspiration och förkroppsligande av WGS profil användes mood-  & theme boards, se figur 4. Den 
mood board som gjordes speglar företagets profil i form av kvalitet, närhet och känslan av god råvara. 
Theme boarden speglar de färger som kan tänkas passa in i företagets övriga sortiment där grönt, rött 
och metalliska färger i silver, guld och brons passar bra in. För att se kollagen i A4-format, se bilaga 3. 

Resultat  -  Företagsbehov2.7.  
De maskinella behov som finns på förpackningen identifierades med hjälp av metoden Black box. Det 
är en metod att bestämma funktioner/operationer. Det går ut på att en input och en output sätts från 
en svart box, se figur 5. Sedan identifieras de aktiviteter som krävs för att omvandla inputen till rätt 
output (Cross, 2000).

Figur 3. Etikettförslag från WGS

Figur 4. Inspirationskollage i form av mood- respektive theme board.

Figur 5. Black box (Cross, 2000)
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Den svarta boxen kan sedan redovisas som en transparent box innehållande de funktioner som 
identifierats. I syfte att ta fram minsta antal nödvändiga funktioner i produktionsprocessen användes 
denna metod. Som input valdes opaketerade kryddor på lager och som output kryddor på pall färdiga 
för leverans. Sedan identifierades vilka aktiviteter som var nödvändiga samt varför och hur detta kan 
åstadkommas. Följande transparenta box (figur 6) blev resultatet av brainstorming. 

Ident i f ier ing av  produktens  behov2.8.  
Generellt för alla livsmedel gäller att de genom sin förpackning ska skyddas mot risker från den 
omgivande miljön. Livsmedel behöver skyddas för att inte förändras kemiskt, vilket innebär att 
förpackningen behöver skydda mot skadligt ljus, syre, fukt och främmande föremål (Andersen & 
Risum, 1991). För att få mer information om kryddor specifikt kontaktades ett antal experter inom 
livsmedelskemi. Tim Nielsen3, forskare på SIK, bekräftade ovanstående och sade även att kryddor 
i allmänhet är känsligare för förändringar än andra livsmedel pga. den höga koncentrationen av 
aromämnen. 

Aromämnen är ofta mycket flyktiga och är molekyler innehållande dubbelbindningar. Påverkan av 
ljus (främst UV-ljus) sker genom att syre, som är tripplett i sitt grundtillstånd, övergår till ett mer 
reaktivt tillstånd (singlettsyre). Detta genom att UV-strålningen tillför energi. Singlettsyret har en 
högre energinivå pga. att elektroner befinner sig i en högre orbital. Singlettsyre fungerar som en fri 
radikal och reagerar med dubbelbindningen i aromämnena och slår sönder denna på samma sätt som 
i en oxidationsprocess. Denna reaktion kallas fotooxidation. Processen kan förhindras på flera sätt 
men vanliga sätt är mörka förpackningar, vilket ger en barriär mot UV-strålning eller att modifiera 
atmosfären med t.ex. kvävgas (Fennema, 1996).

Eftersom aromämnen är flyktiga är det också viktigt att ha en bra syrebarriär i förpackningen. Nielsen 
menar att en dålig syrebarriär ofta innebär en dålig arombarriär. 

Speci f icer ing av  krav3.  
De krav som fås från användaren är oftast subjektiva och ger ingen konkret information om produktens 
design eller tekniska egenskaper. Det är därför viktigt att fastställa mätbara krav som exakt specificerar 
produktens funktion och utseende. Dessa mätbara krav sammanställs sedan i en produktspecifikation, 
som är en beskrivning av vad produkten ska uppfylla (Ulrich & Eppinger, 2007).

3 Tim Nielsen, Forskare, aromenheten, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik AB, telefonsamtal   

 den 16 februari 2009. 

Figur 6. Transparent box
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Kravträd3.1.  
Produktspecifikationen sammanställs efter det att användarbehoven är fastställda, men innan produkt-
genereringen sätter igång. För att underlätta fastställandet av kraven kan olika metoder användas. Ett 
sätt är att upprätta ett kravträd, detta görs i tre steg:

Förberedelse av en lista med designmål hämtade från användarstudier, företaget samt genom −	
diskussion inom designteamet.
Ordna listan i två grupper om högre och lägre mål. Den mer detaljerade listan mål och −	
undermål grupperas sedan grovt in i hierarkisk nivå.
Rita ett hierarkiskt målträd som beskriver sambanden mellan de olika målen. Grenarna i trädet −	
representerar sambandet mellan dessa. 

Kravträdet ger en tydlig schematisk bild över den information som ligger till grund för de krav som 
ska fastställas (Cross, 2000).

Genomförande -  Kravträd3.1.1.  

För att sammanställa behoven från förundersökningen användes ett hierarkiskt träd, där behov delades 
in i kategorier, utdrag visas i figur 7.

Figur 7. Utdrag från kravträd

I trädet användes fyra olika nivåer. Den första väldigt allmän och den sista är specificerade värden för 
ett krav. Hela trädet visas i bilaga 4.

Kravspeci f ikat ion3.2.  
Vissa krav i specifikationen är mer godtyckliga än andra pga. att det är svårt att bestämma dem till ett 
specifikt värde. Dessutom begränsas möjligheterna att utföra olika tester av projektets tidsram. Det 
är exempelvis svårt att utan långvarig testning bedöma hur kryddorna påverkas om syrebarriären 
i förpackningsmaterialet skiljer mellan exempelvis, Aluminium; < 0,01 cm3/m3 × dygn × atm och 
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EVOH4; 0,2 cm3/m3 × dygn × atm (Troedel, 1986). I de fall då det inte finns ett rekommenderat värde 
har ”så låg som möjligt” använts. För att säkerhetsställa kvaliteten långsiktigt rekommenderas testning 
av barriäregenskaperna alternativt använda det kunnande som finns inom förpackningsbranschen. 

Andra krav är lättare att specificera till ett mätbart värde. Exempelvis utsätts förpackningen för en 
tryckförändring under lagerhanteringen då temperaturen sänks. Denna tryckförändring, ekvation 2, 
kan räknas ut med hjälp av den allmänna gaslagen, ekvation 1 (Ingelstam et al., 2003).

           (1)

€	

pV = nRT ⇒
p1

T1

=
p2

T2

⇒ p2 =
p1T2

T1

=
10,13*103 *281

293
= 9,72*103Pa

           (2)

p=Tryck [Pa]

V=Volym [m3] 

n=substansmängd [mol]

R=allmänna gaskonstanten

T=temperatur [K]

p1= Lufttrycket i normal atmosfär=10,13*103 Pa

T1=Starttemp (20°C) =293 K

T2=Sluttemp (8°C) =281K

Resultatet av specifikationsgränserna är sammanställt i en kravspecifikation. Exempel visas i figur 8. 
Kravspecifikationen i sin helhet visas i bilaga 5 och bakgrundsfakta till ställda krav visas i bilaga 6.

Mater ia lva l4.  
Efter att kravspecifikationen sammanställts kunde ett antal material sorteras bort i en materialvals-
process. Mat- och dryckesindustrin står för hälften av konsumtionen av förpackningar i Sverige 
(Packforsk, 2001) och utgångspunkten har varit de förpackningsmaterial som används för livsmedel 
idag. Dessa visas i figur 9. 

4  EVOH (etylenvinylalkohol) är ett plastmaterial med goda barriäregenskaper.

Figur 8. Utdrag ur kravspecifikation

€	

Δp= p2 − p1 ≈ 4,1 kPa
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Genom att lista de positiva respektive negativa egenskaperna 
hos varje materialgrupp filtrerades  de lämpligaste materialen  
ut. Dessa jämfördes mot kravspecifikationen. För att lättare 
kunna genomföra jämförelsen för plastmaterial delades plast 
mellan hårda och mjuka plastförpackningar.

De materialgrupper som valdes att arbeta vidare med var:
Metall - ; för dess unika barriäregenskaper och  

 kvalitetskänsla.
Plast - ; för dess stora flexibilitet och möjlighet till  

 unik förpackning.
Foliematerial - ; för stor potential inom ekonomi   

 och miljö.

De främsta anledningarna till att glas och kartong valdes bort var glasets risk för splitter och kartongens 
något sämre barriäregenskaper.  

För fullständig dokumentation av materialvalsutredningen, se bilaga 7.

Mil jöpåverkan4.1.  
För att ta reda på vilket förpackningsmaterial som anses vara det bästa miljövalet kontaktades Katrin 
Lövgren5 på Innventia. Hon menar att det inte går att utnämna det ena materialet som bättre än det 
andra utan att först titta på hela förpackningens livscykel. Det är inte bara materialet i sig som påverkar 
miljön utan hela dess väg från tillverkning till återvinning. Vanligt är att livscykeln för förpackningar 
innehållande 1000 kg av varan studeras och ger därmed en indikation på hur stor miljöpåverkan 
förpackningen har.

Intressanta parametrar som studeras vid en livscykelanalys är bland annat:
Tillverkningsmetod -
Transporter av råmaterial och färdiga förpackningar -
Förpackningens vikt -
Hur stor volym förpackningen har -
Hur många förpackningar som får plats på en europapall av standardmått -
Hur lång livslängd förpackningen har hos kunden -
Hur mycket materialspill som blir vid tillverkning av förpackningen -
Hur förpackningens form ser ut, vilket påverkar fyllnadsgraden på pall  -

Det är dock inte bara att ta fram massa information om tidigare nämnda egenskaper utan dessa ska 
sedan tolkas till parametrar som kan vara av intresse för kunden. Sådana parametrar kan vara:

Energiåtgång vid tillverkning -
Utsläpp av växthuspåverkande gaser -
Påverkan av ozonlagret -
Påverkan av övergödning -
Energiåtgång/-vinst vid återvinning -

Med tanke på detta kan det inte sägas att en plastförpackning är bättre än en metallförpackning eller 
tvärtom, allt beror på de olika faktorerna i produktens livscykel. För att få reda på vilken förpackning 
som verkligen är ”bäst” finns denna tjänst att köpa från professionella miljökonsultföretag. Dessa 
företag kan hjälpa till att göra en livscykelanalys utifrån kundens önskemål och användningsområde.

Annat som bör beaktas är också det producentansvar som finns på förpackningar i Sverige. Detta 
innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar dvs. att producenten är skyldig att ta hand 
om varan även efter slutanvändning (REPA, 2009). Mer information om producentansvar och gällande 
avgifter redovisas i bilaga 8. 

5 Katrin Lövgren, handläggare på Innventia, telefonsamtal 24 mars 2009

Plast

Papper / kartong

Metall

Glas

Övriga

Figur 9. Fördelning av material 
i förpackningar i Sverige enligt 
förpackningsutredningen SOU 1991:77  
(SLV, 2009). 
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Koncept5.  
Konceptgenereringen har i första steget fokuserat på hur det går att lösa problemet. Från material-
undersökningen sorterades metall, hårdplast och foliematerial ut som lämpliga material att använda. 

En analys över befintligt förpackningssystem gjordes för att ta fram det positiva respektive negativa 
med dagens förpackningslösning. Eftersom WGS anser att det befintliga systemet är för dyrt 
fokuserades en del av analysen på vad som genererar de höga kostnaderna. Analysen visar att det till 
stor del är basburkens tillverkningsmetod som gör lösningen dyr. Den är av pressat aluminium och 
har en godstjocklek på 1,5 mm, vilket gör att den innehåller mycket material. Aluminiumprofiler går 
inte att göra tunnare än ca 1 mm vilket även det innebär mycket material (SAPA, 2005). Profilen är 
dessutom specialgjord för WGS vilket gör att den tillverkas i mycket små upplagor och därmed får ett 
högt pris. Tillverkningsmetoden är en av flera orsaker till höga kostnader. Slutsatsen är att det är svårt 
att modifiera det befintliga systemet så det blir billigare och därför lades fokus på att skapa ett nytt 
system. För hela analysen se bilaga 9.  

Det finns två sätt att se på problematiken kring förpackningssystemet. Det ena är refillsystem och 
det andra är en förpackning som är brukbar i sitt grundutförande. Därför har koncept tagits fram för 
bägge lösningarna. 

Ref i l l system med påse5.1.  
Då förpackningen bör vara så tät som möjligt har folie med EVOH- eller aluminiumskikt valts som 
barriärmaterial. För att skydda kryddorna mot UV-strålning har en metalliserad film valts i de fall 
EVOH fungerar som barriärmaterial. Vad gäller påsens form och funktion är det främst dess botten 
och möjligheten till återförslutning som diskuterats. 

Botten5.1.1.  

Utformningen av påsens botten är avgörande för hur stabilt den står. För ståpåsar finns två vanligt 
förekommande lösningar; en botten som antingen är fyrkantig eller en som är rund, där den runda kan 
tyckas något stabilare. Hur bottnen ser ut påverkar även förpackningens helhetsintryck. 

Påsens stabilitet är viktig för att underlätta användandet. Att den kan stå för sig själv utan att den ris-
kerar att välta är av betydande vikt, men ståfunktionen sparar även utrymme på kundens förvaringshylla 
och underlättar identifiering. Lösningar med svetsad botten bör därför undvikas då de förvaras liggandes.

Förs lutning5.1.2.  

Att ha en återförslutningsfunktion på påsen kan vara både positivt och negativt. Positivt i den 
bemärkelsen att kunderna kan försluta förpackningen och hålla sina kryddor färska längre. Men 
negativt om företaget även säljer en basburk, då denna kan komma att försakas då påsen redan har de 
funktioner som kunden efterfrågar. Vilken återförslutning som passar bäst beror därför på om påsen 
ska fungera som en refill- eller som en basförpackning. 

I detta koncept är den huvudsakliga funktionen med påsen att fungera som en refillförpackning. 
Det är meningen att denna förpackning ska tömmas i en annan flergångsbehållare och därför görs 
bedömningen att möjligheten till återförslutning är en överflödig funktion som kan förstöra idén om 
en refillförpackning. 

Mater ia lets  utstrå ln ing5.1.3.  

Det finns många olika material att välja mellan, men påsens uttryck påverkas framför allt av dess 
ytfinish. Baserat på egna intryck anses att ett alltför blankt material riskerar att ge en ”plastig” känsla 
och därmed ett sämre kvalitetsintryck. För att påsen ska passa in i företagets profil är kvalitetskänslan 
viktig, därmed valdes en påse med matt finish.



Högskolan i Skövde Utveckling av förpackningssystem för torra insatsvaror i livsmedel
Institutionen för teknik och samhälle  Examensarbete i integrerad produktutveckling
Gundén & Dahlberg

11

Märkning av  påse5.1.4.  

Även märkningen av en förpackningen är viktig, dels i informationsyfte men även för dess helhets-
intryck. Det finns en hel del olika sätt att märka en påse på. Några alternativ som kan användas i ett 
halvautomatiserat arbetsflöde är bland annat:

Påsen förtrycks med ett lämpligt färgtryck. Sedan trycks en blank etikett med kryddsort,   -
 mängd och datum på plats med offsetskrivare.

Påsen är enfärgad och en etikett är förtryckt i flerfärg. Även här skriver  en offsetskrivare ner   -
 föränderlig information på etiketten.

Påsen är antingen förtryckt eller enfärgad och den info som behövs skrivs direkt på påsen   -
 med en bläckskrivare. 

Kostnaden för en tryckt påse är högre än för en enfärgad påse. Men med tanke på att etiketten inte 
behöver vara förtryckt sparas en del av kostnaden in där. Fördelen med att ha etikett istället för att 
skriva direkt på påsen är att det är möjligt att använda transfertryck på etiketten. Detta ger en bättre 
kvalitet på utskrift än vad bläckstråleskrift direkt på påsen. Exempel på hur märkning med bläckstråle 
respektive transfer kan se ut visas i figur 10.

Tryck på flexibla material kan göras med flera olika metoder bl.a. flexografi och djuptryck. Flexografiskt 
tryck är billigare än djuptryck, men har en något sämre kvalitet. Flexografi är den dominerande metod- 
en inom förpackningsbranschen. Vid flexografi hälls färg över en gummikliché som sedan rullas över 
materialet som ska tryckas. Vid djuptryck etsas en kliché i metall (Nationalencyklopedin, 2009). 

Val  av  märkningsmetod5.1.5.  

Då kostnaden för en förtryckt påse är förhållandevis liten, eftersom en del av kostnaden fås igen vid 
etiketteringen, anses det rimligt att välja en förtryckt påse. Denna metod gör det även lättare att 
uppfylla de profilkrav som företaget strävar mot. Gällande märkning är ett system med etikettering att 
föredra pga. den stora valfriheten med typsnitt och grafiska symboler. Dessutom blir transfertryckets  
kvalitet avsevärt bättre än bläckstråleskriftens, vilket höjer hela produktens kvalitetkänsla.  

Sammanfattning5.1.6.  

För att få ett fullgott förpackningssystem bör en icke återförslutbar påse kompletteras med någon 
form av basburk. Detta skulle antingen kunna vara en burk i plåt, som har samma grundform som den 
nuvarande basburken, eller någon form av standardburk med specialdesignat lock.

Bi lder  på konceptet5.1.7.  

I syfte att illustrera hur förpackningen skulle kunna se ut har två varianter gjorts. Det är samma typ av 
påse men olika märkning. Den ena är märkt endast med en tryckt etikett medan den andra är påsen är 
förtryckt och har en enkel genomskinlig etikett, se figur 11. Gemensamt för båda påsarna är att endast 
produktnamnet ändras på etiketterna.

Figur 10. Bläckstråleskrift till vänster och transfertryck till höger.
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Bilderna visar att de olika märkningsvarianterna ger påsen två helt olika uttryck. Då påsens funktion 
är relativt enkel har illustrationen av konceptet framför allt fokuserats på märkningen. Större bilder på 
grafik och koncept visas i bilaga 10.

Diskuss ion5.1.8.  

Konceptet med påse är ett miljövänligt alternativ som är transporteffektivt från leverantör ända fram 
till slutkund. Problem med konceptet är att många kunder som inte har ett eget system för att förvara 
och hantera sina kryddor behöver en förpackning som kan brukas i köket. Detta innebär troligtvis 
att ytterligare en förpackning blir nödvändigt. WGS har idag en basförpackning som kompletterar 
en refill. Dagens basförpackning innebär stora kostnader och WGS önskar ta bort den. En billigare 
basförpackning kompletterat med en påse skulle innebära en lösning med lägre totalkostnad än dagens 
och i förundersökningen framgår att refillförpackningar generellt uppfattas positivt.  

Designmässigt anser vi att påsen bör ha en fyrkantig botten, då vi noterat att det är vanligt att använda 
runda ståpåsar till flytande produkter som  t.ex. såser, sköljmedel. Te, kaffe och andra torra varor 
paketeras oftare i påsar med fyrkantig botten.

Figur 11. Koncept påse, med etikett till vänster och förtryckt till höger.
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Engångsförpackning i  hårdplast5.2.  
En förpackning i hårdplast består oftast av någon form av PET-material. I detta material kan 
som tillval väljas en UV-inhibitor dvs. ett tillsatsämne som blockerar UV-strålning. Detta gör att 
barriäregenskaperna blir goda för både syre, fukt och UV.

 Formningsmetoder  p last5.2.1.  

För att utreda vilka kostnader en egendesignad plastburk skulle medföra har följande bedömning 
av produktionsmetoder gjorts, se tabell 3. Metoder som bedöms helt olämpliga har exkluderats ur 
utredningen. 

Tabell 3. Sammanställning av produktionsmetoder plast.
Beskrivning Bedömning

Termoformning En form skapas genom att en skiva/
folieband sugs in i ett hålrum. Billig 
metod som ej klarar komplexa former 
eller negativa släppvinklar. 

Kan ej uppfylla spec.

Formsprutning Kan göra komplexa former, dock problem 
med komplicerade ytor på t.ex. burkar. 
Enligt Assarsson* går det att göra på två 
sätt med delning. Antingen i mitten, vilket 
ger en kant men kan göra mer komplexa 
former alt. dela vid halsen på burken, 
då kan kant undvikas men formen kan 
inte göras lika komplex. Initialkostnad för 
tillverkning 80 000 – 100 000 SEK 

Dyr och tveksam 
formningsmetod med 
tanke på de begränsade 
former som kan 
framställas.

Formblåsning Ett granulat värms och plastmassan 
pressas igenom en hålformad spalt så 
att ett tunt rör bildas. Röret förs in i en 
form som liknar den förp. som önskas och 
formens stängs runt röret.  (Björklund et 
al., 2002)

Kan genomföras 
men reducerade  
hållfasthetsegenskaper. 

Sträckformblåsning Komplicerade former kan göras. Först 
formsprutas en preform som sedan 
blåses upp till rätt storlek och form. 
Sträckformblåsing ger bättre hållfasthet 
mot tryck (Björklund et al., 2002)

Kan genomföras

Initialkostnad enl RPC**, 
£4000

* Inge Assarsson, Teknikavdelningen, GEPE-Biwex, personlig kontakt 2009-03-13 
** Chris Thomas, Area Sales Manager, RPC Blackburn, personlig kontakt 2009-02-20

Av denna sammanställning kan utläsas att om en egen form skall användas så krävs det att denna är 
möjlig att formblåsa. Detta för att det ger det bästa resultatet till den lägsta kostnaden. 

Kostnader  för  egendesignad plastförpackning5.2.2.  

Ett flertal kontakter inom den europeiska plastindustrin har tagits för att se både vad som finns som 
standardsortiment och vilka som har möjlighet att tillverka en egendesignad förpackning.

Av de tillfrågade företagen  visade sig RPC Group vara det bästa alternativet ur ekonomisk synvinkel. En 
sträckformblåsning i egen design kostar hos dem ca 48000 SEK6. Då krävs att halsen på förpackningen 
är rund med diameter 63 mm. Initialkostnaden 48000 SEK ansågs i detta fall låg och det beslutades att 
den ökade profilering som skulle kunna fås genom en egen design skulle överväga initialkostnaden. 

6  Räknat på att £1 = SEK 12, (växlingskurs 2009-03-19: £1=SEK 11.59)
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Ett behov som identifierades i förundersökningen var ett integrerat 
lock som kan öppnas utan att separeras från förpackningen. Skruv- och 
snäpplock som ger en integrerad funktion finns som standardartiklar 
för 63 mm hals, se figur 12. Detta bedöms sänka totalkostnaden.

Idégenerer ing p lastförpackning5.2.3.  

Parallellt med informationssökning gjordes ett antal idégenerering-
ar. Detta för att utveckla en egendesignad plastburk. I den första 
sessionen som genomfördes utforskades olika typer av former. Fyra 
deltagare ritade fritt i två minuter för att sedan diskutera resultaten. En ny omgång på två minuter 
startades osv. Sessionen resulterades i ett antal former som sedan utvärderades. Några exempel på 
former är oval, långsmal, fyrkantig osv.

Efter att ha undersökt möjliga tillverkningsmetoder för burken beslutades att ett runt standardlock ska 
användas på burken. Beslutet togs då att det inte bedömdes ekonomiskt försvarbart att utveckla ett eget 
lock eftersom burken ska tillverkas genom sträckformblåsning. Detta pga. de höga verktygskostnader 
det innebär att frångå standardmått i hals och gänga. Med tanke på den begränsade produktionsvolym 
WGS har skulle detta medföra en betydande kostnad. Beslutet medförde krav på bl.a. halsstorlek och 
form, gängplacering osv. vilket begränsade formen på burken. 

Utvecklingen av burken har skett i flera olika steg. Utifrån former gjordes nya försök till innovativa 
lösningar, som sedan utvärderades och kombinerades ihop. Ett axplock av skisser försöker beskriva 
hela konceptevolutionen i figur 13.

Figur 13. Konceptevolution.

Figur 12. Flappercap (ProCap)
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Märkning av  burkar5.2.4.  

En tydlig märkning som syns från flera håll var ett behov som identifierades i förundersökningen. Ett 
tänkbart alternativ för att lösa detta problem är att placera märkningen vertikalt på etiketten. Genom 
att placera texten vertikalt, kan texten tryckas flera gånger runt burken och på så sätt underlätta 
identifiering från flera håll, se exempel i figur 14.  

Grundtanken för utskrift av etiketterna är att det bara är den vita texten med innehåll, mängd och 
datum som ska ändras. Den vita texten trycks med transferfolie medan resten av texten är förtryckt. 
Typsnitten som används är de som WGS använder sig av idag. Idén med en vertikal etikett är även 
att den ska påminna om en premieutmärkelse i form och uttryck. På detta sätt bidrar etiketten till att 
produkten tolkas som högkvalitativ. 

Ett antal andra typer av etikettlayouter gjordes. Fler exempel visas i bilaga 11.

Designdetal jer5.2.5.  

En av de främsta anledningarna att arbeta med plast 
som material är förmågan att profilera företaget 
genom förpackningen. En idé som tidigt kom upp 
var att försöka jobba med ”myntet” som WGS tagit 
fram till sina etiketter. Genom att prägla myntet i 
förpackningen utnyttjas materialets goda  formbarhet 
som en profileringsmöjlighet samtidigt som präglingen 
på samma gång bidrar till att öka förpackningens 
hållfasthet. 

För att kunna realisera burken från de skisser som den 
baseras på krävs att toppen av förpackningen modifieras. 
Toppen kan inte ha den vinkel som visas på skissen i 
figur 15 utan måste ändras så att logotypen kan vara 
parallell med burken hela vägen upp, och inte förvrängs 
i fler led än ett. Förvrängning sker redan i ett led då den 
följer den runda tvärsnittsformen på burken.

Figur 14. Etikettförslag för burk 

Figur 15. Skiss och koncept
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Eftersom toppen var tvungen att modifieras ändrades uttrycket i formen genom att förpackningens topp 
blev bredare än dess fot. I originalskissen är foten rak med endast några spår för att öka hållfastheten, 
men för att balansera formuttrycket och få förpackningen att se mer stabil ut gjordes en fot med större 
tvärsnittsarea än mittendelen av förpackningen, se figur 16.

Efter diskussion valdes nummer 2 då det ansågs att denna variant gav det stabilaste intrycket och 
fungerade bäst tillsammans med toppens form. För att verifiera tankarna tillfrågades ett mindre antal 
designingenjörsstudenter om vilken de ansåg vara stabilast och resultatet visade även här nummer 2. 

Bi lder  på konceptet5.2.6.  

Figur 17 visar en samlingsbild på koncept plastburk. Här med standardlocket Flapper Cap från den 
belgiska tillverkaren ProCap. Fler bilder kan ses i bilaga 12. 

Figur 17. Koncept plastburk

Figur 16. Sammanställning av fotformer
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Färgsättning5.2.7.  

Burkens svarta färg har valts för att passa in i WGS profil och övriga sortiment. Den svarta infärgning-
en av plasten är ej nödvändig ur produktsynpunkt eftersom en UV-inhibitor finns i plastmaterialet. Ett 
resonemang har förts med WGS huruvida kunden uppfattar produkten som UV-skyddad om burken 
är genomskinlig. Den allmänna uppfattningen var att det ger ett bättre kvalitetsuttryck att inte ha 
en genomskinlig burk. Dessutom skiljer sig produkten mer från konkurrenternas genomskinliga 
förpackningar om den är färgad.

Konstrukt ionsdetal jer5.2.8.  

Plastburken har konstruerats i två olika storlekar, 350 ml och 500 ml. Det är mycket enkelt att justera 
volymen genom att ändra längden på den plana yta som är avsett för etiketten.

På utdraget ur konstruktionsritningen till plastburken för 500 ml (figur 18) visas relevanta mått för att 
kunna sträckformblåsa burken. Halsen är gjord efter standardstorlek för att passa en 63 mm skruvkork 
med gänga 6 TPI7 (Turns per Inch).

På den nedre delen av plastburken finns ett antal element som är avsedda som dekoration men som även 
är nödvändiga ur hållfasthetssynpunkt. Den välvda ytan i toppen bidrar också till bättre hållfasthet. 

I snittet A-A, figur 18, ses även att botten inte är plan. Detta är av två anledningar. Kavitationen bidrar 
till ökad hållfasthet, men den gör också att den area som berör underlaget blir mindre. Detta är en fördel 
eftersom sträckformblåsning inte ger exakt plana ytor och burken står stabilare.  Konstruktionritningen 
i sin helhet visas i bilaga 13.

7 6 TPI är den gängstigning som ProCap m.fl. tillverkar sina lock efter.

Figur 18. Utdrag ur konstruktionsritning för 500 ml plastburk
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Hål l fasthet5.2.9.  

För att säkerhetsställa att kravet på hållfasthet vid kylning uppfylls, 
gjordes simuleringar och beräkningar i Pro/Mechanica. Dessa visar 
att PET-materialet kommer att stå emot de tryckbelastningar som 
uppstår då luftens volym reduceras vid kylning. Beräkningarna 
är gjorda med antagandet att förpackningen är helt tät när den är 
försluten, vilket inte är fallet då PET inte är en absolut barriär. 

För att minska beräkningsbelastningen gjordes följande förenkling av 
CAD-modellen:

Små radier togs bort -
WGS logotyp togs bort -

Den förenklade modellen visas i figur 19. 

Beräkningar gjordes för 4,1 kPa som var det tryck som uppstår då produkten ställs i kyl efter 
paketering. Resultatet av beräkningarna visar att den maximala spänningen blir ca 0,2 MPa och 
maximal deformation 4,5 μm, vilket i praktiken inte ger någon synbar förändring av förpackningen, se 
figur 20 för testresultat.

Diskuss ion5.2.10.  

Att ta fram en plastburk är ganska komplext. Det är mycket detaljer som ska stämma t.ex. gänga och 
gängplacering. Med tanke på den begränsade tid som projektet pågår har vi inte kunnat validera alla 
konstruktionsdetaljer vilket bör göras innan burken sätts i produktion. Det bör tas fram en prototyp 
för att kunna testa lockets passning och placering i verkligheten. 

Formen på burken är framtagen för att stå ut bland kryddförpackningarna. Vi valde aktivt att inte 
arbeta med de klassiska formerna för kryddburkar, dvs. konkava sidoytor eller inslag av element från 
pepparkvarnar och dyl. Vi ansåg att dessa former framförallt tilltalar konsumentledet och valde istället 
en form som är funktionell i en industriell produktionsprocess och där vi kunde jobba med profilering 
av WGS.

I projektet har ej heller en komplett upphandling gjorts vilket innebär att bästa leverantör inte behöver 
vara någon av de leverantörer vi varit i kontakt med. 

Figur 20. Utdrag från Pro/ENGINEER Mechanica. Spänningar till vänster och deformation till höger.

Figur 19. Burk anpassad för 
beräkningar till vänster och 
burken i original till höger
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Engångsförpackning i  metal l5 .3.  
Metallförpackningar är i särklass det tätaste av 
förpackningsalternativen. För att få en kostnadseffek-
tiv förpackning krävs dock att ett standardalternativ 
väljs då det är mycket dyrt att utveckla egna former 
i små serier. Inom standardsortimentet finns en rad 
olika förpackningar som uttrycker olika saker. Det 
är stor skillnad på en displayburk för kaffe och en 
konservburk, se figur 21.

Det är viktigt att tänka på hur burken uppfattas 
av användaren då en engångsförpackning inte får 
kännas allt för ”fin” för att kasseras redan efter första 
användningstillfället. Det går att köpa standard-
artiklar som är olackade eller också kan en lackad dekor 
specialanpassas efter kundens önskemål. Etikettering 
är lätt på metallburkar då de ofta har släta ytor.

Förs lutning5.3.1.  

Förslutningen av metallförpackningar varierar med användningsområdet. På de förpackningar som 
skall vara täta falsas ofta locket fast på burken. Locken kan variera i utformning vilket gör att falsade 
lock ser ut på många olika sätt. Det finns t.ex. hela lock som öppnas med konservöppnare, peel-off-lock 
där en folie skall dras av från locket, Easy-open-lock där användaren drar med sig locket genom att 
bryta upp en ring och dra med sig, se figur 22.

Ett alternativ till falsning är kontaktsvetsning. Då värms en tunn lackbelagd folie fast på förpacknings-
kanten. Detta gör förpackningen tät. Hur tät förpackningen blir beror på vilket material folien är gjord 
av. Vanligt är aluminium eller plast. Det är dock problem att svetsa plast på plåt eftersom plastfolien 
normalt inte är beklädd med lack utan det är meningen att plasten ska smälta mot en annan plast8. 
Fördelen med kontaktsvetsning är att den är snabbare än falsning och kräver mindre utrustning. 
Nackdelen är att den kräver ett sekundärt lock då folien är mycket tunn och lätt skadas under t.ex. 
transport. En annan nackdel är att det kan vara svårt att passa in folien över burken. Detta kan göra 
ett peel-off  lock bättre lämpat, då funktionen för användaren blir den samma. 

Val  av  metal l förpackning5.3.2.  

Efter att ha undersökt marknaden av metallförpackningar togs kontakt med det danska företaget Glud 
& Marstrand A/S, som är en av de ledande tillverkarna i Norden. De har ett stort produktsortiment av 
plåtförpackningar med modeller som bedömdes kunna uppfylla kravspecifikationen. Andra tillverkare 

8  Margaret Andersson, Säljare Constantia Pack, Telefonsamtal 2009-03-20

Figur 22. Easy Open-lock och peel off-lock

Figur 21. Kaffeburk från illy (Illy) och en sardinburk 
från Mariaska
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har också kontaktats men har valts bort pga. att deras produkter inte uppfyller kravspecifikationen. 
Framförallt är det diameterstorleken som varit svår att uppfylla. Många burkar har varit för stora i 
diameter för att kunna hanteras effektivt av personer med små händer, se bilaga 6.

Materialet i metallburkarna är aluminium eller stålplåt. Aluminiumförpackningar är ofta djuppressade 
vilket ger mycket tunna väggar. Tunna väggar bidrar till problem hos WGS idag och har därför valts 
bort. 

Förpackningarna som valdes är runda, släta stålburkar med sk. easy open-lock dvs. lock med en ring 
för att öppna. Easy open valdes före peel off  av ekonomiska skäl. Båda storlekarna har valts med 
samma diameter för att standardisera etiketteringen. Som komplement har ett slätt plastlock valts för 
att kunna återförsluta burkarna. 

Märkning av  metal lburk5.3.3.  

Principen för märkningen av plåtburken är samma som för plastburken. Det enda som kan skilja är 
etikettens storlek då burkarnas omkrets inte är lika stora. För att förstärka kvalitetskänslan valdes en 
genomskinlig etikett. Detta bevarar metallens yta vilket passar bra in i WGS profil. För detaljer se 
kapitel 5.2.4 Märkning av burkar.

Bi lder  på konceptet5.3.4.  

Figur 23 visar en bild av metallburkens utförande. De två olika standardstorlekarna och ett standard-
lock i polypropen illustreras. För fler illustrationer se bilaga 14.

Diskuss ion5.3.5.  

De större kryddföretagen har till stor del egendesignade förpackningar. Kockens använder t.ex. 
företaget GN Industris standardburkar och ett specialtillverkat lock med ströare. Eftersom locket är 
designat för Kockens finns detta inte till allmän försäljning. WGS alternativ för att anskaffa ett lock 
med samma funktion är att antingen komma överens med Kockens för att kunna köpa deras speciallock 
eller utveckla en egen design. Att försöka köpa locket av Kockens känns orimligt med tanke på att 
Kockens är en direkt konkurrent till WGS. Dessutom skulle storlekarna ändras för att passa locket. 
Storleken var en av de fördelar som framkom i förundersökningen och bör därför behållas.

Figur 23. Koncept metallförpackning
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Konceptval6.  
Genom att göra ett konceptval kunde fokus för vidareutveckling läggas på ett specifikt koncept. Med 
hjälp av en viktad konceptvalsmatris kunde ett mer faktabaserat val göras. Matrisen innefattade de tre 
huvudkoncepten som visas i figur 24.  

Ett initialt steg för att kunna använda sig av en konceptvalsmatris är att rangordna beslutskriterierna 
inbördes (Ulrich & Eppinger, 2007). Detta går att göra på många sätt. Den använda metoden är hämtad 
från Wikström (2000) och ger en viktfaktor (Vf) som indikerar hur mycket viktigare ett kriterium är 
än ett annat. Kriterierna värderas med en procentsats som sedan kan användas i konceptvalsmatrisen. 
Kriterieviktningen gjordes utifrån en diskussion med WGS ledning och visas i tabell 4. 

             Tabell 4. Kriterieviktning

Kriterieviktning
Jämför parvis. Om A är viktigare än B, sätt 2 i rutan A/B. Lika viktiga, sätt 1. Om B är viktigare än A, sätt 0.

Kriterie-/kravbeskrivning (obl) A B C D E F G H I J Kf � Vf Rang
Miljöbelastning A 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 10 0,1 5
Miljöavgift B -2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0,03 9
Kvalitetskänsla C -1 2 2 2 1 0 2 2 5 15 0,15 2
Investeringskostnad produktion D -3 2 2 2 1 0 2 7 13 0,13 4
Användbarhet E -5 2 1 0 1 0 9 8 0,08 8
Lagereffektivitet F -9 0 0 0 0 11 2 0,02 10
Företagsprofil G -5 0 0 2 13 10 0,1 5
Verktygskostnader specialdelar H -2 0 1 15 14 0,14 3
Artikelantal i systemet I -3 2 17 16 0,16 1
Inköpspris J -10 19 9 0,09 7

Tot 100 1

Jämförelserna mellan kriterierna görs enligt följande:
Om kriterie A är viktigare än B sätts 2 poäng i ruta A:B -
Om kriterie A och B är lika viktiga sätts 1 poäng i ruta A:B -
Om kriterie B är viktigare än A sätts 0 poäng i ruta A:B -
Osv. för resterande kriterier -

Figur 24. De tre huvudkoncepten, påse, plastburk och metallburk
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Därefter adderas varje lodrät rad för att summera poängen (Pi). Pi sätts negativ. Poängen adderas 
sedan vågrätt med hänsyn till tecken och korrektionsfaktor. Detta ska ge sambandet i formel 3:

   där n är antalet kriterier    (3)

Viktfaktorn (ki), i tabell 4 betecknad Vf, beräknas sedan enligt formel 4:

   där            ska vara 1,00.    (4)

Steg två var att jämföra koncepten i en konceptvalsmatris. Vanligt är att värderingen utgår från 
en referensprodukt, men i det här fallet värderades koncepten istället utifrån hur väl de uppfyller 
kravspecifikationen då detta ansågs ge ett bättre resultat. Bakgrunden till att inte använda en 
referensprodukt är att matrisen utformades på ett sätt som omöjliggjorde att ha den befintliga lösning-
en som referens. Därmed värderades koncepten direkt mot kravspecifikationen istället. 

 Koncepten värderades från 1-5 där:
1 poäng = stämmer inte alls -
2 poäng = stämmer till viss del           -
3 poäng = stämmer -
4 poäng = stämmer väl -
5 poäng = stämmer mycket väl  -

Matrisen visar att metallförpackningen var det koncept som värderades högst, se tabell 5. Skillnaderna 
mellan de olika koncepten är dock mycket små. För att ta det slutgiltiga beslutet om vilket koncept som  
ska vidareutvecklas behöver de mest prioriterade kriterierna diskuteras. Det är inte säkert att den mest 
genomsnittliga produkten är den bästa. För en utförlig förklaring av värderingen se bilaga 15. 

             Tabell 5. Konceptvalsmatris

Kriterie Vikt Rank Poäng V x P Poäng V x P Poäng V x P
Miljöbelastning 10% 5 5 0,5 3 0,3 2 0,2
Miljöavgift 3% 9 5 0,15 4 0,12 2 0,06
Kvalitetskänsla 15% 2 4 0,6 3 0,45 5 0,75
Investeringskostnad produktion 13% 4 2 0,26 2 0,26 3 0,39
Användbarhet 8% 8 1 0,08 5 0,4 3 0,24
Lagereffektivitet 2% 10 5 0,1 2 0,04 2 0,04
Företagsprofil 10% 5 3 0,3 5 0,5 3 0,3
Verktygskostnader specialdelar 14% 3 5 0,7 3 0,42 5 0,7
Artikelantal i systemet 16% 1 1 0,16 5 0,8 5 0,8
Inköpspris 9% 7 5 0,45 3 0,27 4 0,36

Summa 100% 36 3,30 35 3,56 34 3,84

Påse PET Metall

€	

Pi = n2∑

€	

ki =
Pi

Pi∑

€	

ki∑
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Ref lekt ion över  va lresultat6.1.  
I samband med konceptvalet fördes också en allmän diskussion 
om resultatet och önskemål hur projektet skulle gå vidare. Ett 
direkt konstaterande som också var avgörande i konceptvalet var 
att påse leder till ökat antal artiklar vilket är mycket negativt.  
Diskussionen om påsen handlade också om risken för att WGS 
tappar kunder om de enbart erbjuder en påse, vilket är troligt då 
påsen är avsedd att kompletteras med en basförpackning. Det 
positiva med påsen var att den hade en mycket tilltalande grafisk 
design vilket eventuellt kan användas för andra produkter i 
framtiden. 

Plastburken hade ett antal mycket tilltalande egenskaper. En 
stor fördel är det integrerade locket och beslut togs att utveckla 
en principlösning för integrerat lock för metallförpackningen. 
Det beslutades också att en grundligare utredning av miljökonsekvenserna för plastburk kontra 
metallförpackning skulle göras. Det bedrevs också en diskussion om kvalitetskänslan i plastburken. 
WGS upplevde plåtburkens kvalitetskänsla högre än plastburkens, vilket ledde till att möjligheterna 
för att göra en styvare plastförpackning ska utredas. 

En annan egenskap som uppskattades var möjligheten att profilera förpackningen mha. materialet på 
det sätt som användes på plastburken se figur 25. 

Vidareutveckl ing7.  
Detta kapitel tar upp den vidareutveckling som gjordes till följd av konceptvalet. 

Integrerat  lock  metal l förpackning7.1.  
Ett av de önskemål som kunderna har på den nya förpackningen  
är att den ska ha ett integrerat lock och möjlighet till åter-
förslutning. Då WGS valde att gå vidare med metallburks-
konceptet var återförslutningsalternativen inte många. Dess-
utom ville företaget komma ifrån känslan av standardlösning och 
bestämde sig därför för att satsa på ett egendesignat plastlock 
anpassat till en slät konservburk i standardutförande. 

De kriterier som locket bör uppfylla är:
Avtagbart -
Integrerad öppningsfunktion -
En större öppning anpassad efter de produkter i   -

 sortimentet som är störst

Med detta som utgångspunkt identifierades ett antal lösnings-
principer. Några av dessa kan ses i figur 26.

Det förslag som hade bäst potential blev ett vanligt snäpplock 
som öppnas till hälften. Förslaget att öppna hela locket och ha ett 
gångjärn på ena änden valdes bort då det ansågs att öppningen 
blev onödigt stor, men framförallt att risken för locket går sönder 
och lossnar ökade.  

 Figur 26. Lösningsprinciper

Figur 25. Logotyp på plastburk
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Då hela locket snäpps på burken får inte förslutningen av öppningen vara för hårt sittande. Dessutom 
måste det lilla locket lätt gå att öppna utan att hela locket följer med. Genom att ha  en läpp som sticker 
ut underlättas dessutom öppnandet och momentet som riskerar att dra med hela locket flyttas. För att 
profilera locket har WGS logotyp placerats som relief  på ovansidan. Detta höjer kvalitetsintrycket 
på förpackningen och känslan av att det är en standardförpackning försvinner. Det slutliga lösnings-
förslaget visas i figur 27.

En viktig faktor när det gäller formen på locket är att hålla det så lågt som möjligt. Detta för att inte 
få det att se klumpigt ut när det är utanpåliggande. 

Idéskissen modellerades mha. dator och i figur 28 visas den integrerade locklösningen monterad på en 
plåtburk i standardutförande. Fler bilder av locket visas i bilaga 16.

Konstrukt ionsdetal jer7.1.1.  

Lösningen är baserad på konventionella plastlock till metallburk. Dessa lock tillverkas i LDPE9 och är 
relativt mjuka. 

En lämplig tillverkningsmetod är formsprutning som ofta används för komplexa plastdetaljer  
(Strömvall, 2002). Locket skulle eventuellt få en säkrare funktion genom flerkomponentssprutning. 
Det skulle då ha ett styvare material i toppen av konstruktionen medan det i botten skulle kunna ha 
LDPE, som de konventionella locken. Hela konstruktionen kommer då att bli styvare vilket minskar 
risken för att hela locket bryts loss från burken då doseringsluckan öppnas. Det är dock möjligt att 
detta problem inte uppstår pga. att hela locket är tjockare och därmed också styvare. 

På konstruktionsritningen (figur 29) visas också en avfasning av ytan under ”läppen” på doserings-
luckan. Den är skapad för att ytterligare underlätta öppning av luckan. Den har också en sekundär 
funktion genom att den gör att den överhängande delen kan göras kortare vilket ger ett kompaktare 
intryck. 

I detaljvy B visas att locket har en innerkant. Kantens funktion är att stabilisera locket samt att för-
hindra att locket krängs av burken då viklocket öppnas. 

Konstruktionsritning visas i bilaga 13.

9 LDPE = Low density polyethylene, en form av plasten polyeten

Figur 27. Skiss på slutlösning Figur 28. Datormodell av lösningen
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Vidare undersökning av  p lastburk7.2.  
Vid konceptvalet beslutades att utreda hur en plastburk kan göras styvare. De lösningar som 
identifierades var att dels utreda om det finns något tillsatsämne som kan göra förpackningen styvare 
eller om det finns möjlighet att göra förpackningen tjockare genom att använda mer plast. 

Ti l l satser7.2.1.  

Tillsatser i plaster för livsmedel är komplicerat. De flesta tillsatsämnen i plast är inte lämpliga för 
kontakt med livsmedel och de ämnen som skall användas i livsmedelsförpackningar måste vara 
livsmedelsgodkända.  

För att utreda vilka metoder och tillsatser som kan användas kontaktades Jan-Inge Wernersson10, 
utvecklingschef  på Rexam i Lidköping. Wernersson menar att det oftast är billigare att göra materialet 
styvare genom att öka godstjockleken eftersom andra alternativ ofta är mycket komplicerade. En metod 
som kan användas för att få en styvare PET utan att öka godstjockleken är att armera med glasfiber. 
Wernersson kan dock inte bekräfta att denna metod är godkänd för använding i livsmedelsförpackningar 
då Rexam inte använder sig av någon armering i sina förpackningar. 

Ökning av  godst jocklek7.2.2.  

Att öka godstjockleken är inga hinder ur produktionsteknisk synvinkel utan enbart en prisfråga som 
måste diskuteras med en eventuell leverantör. Hur mycket material som behöver adderas för att få 
den kvalitetskänsla som efterfrågas har utelämnats från detta projekt. Frågan är mycket komplex 
och pga. den begränsade projektperioden kan inte en utredning av denna storlek genomföras inom 
projekttiden.  

10 Jan-Inge Wernersson, Utvecklingschef, Rexam i Lidköping, telefonsamtal 2009-05-12
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Diskuss ion om mi l jöbelastning7.2.3.  

I tidigare miljödiskussion har det fastställts att en större utredning måste utföras för att få ett exakt 
svar på vilken förpackning som är bäst ur miljösynpunkt. Dock, finns det vissa saker som kan försvara 
valet av en metallförpackning. Bland annat är återvinningen för en metallförpackning optimal, då 
materialet kan återsmältas och återfå samma kvalitet (FTI, 2009). 

Dessutom är förpackningen rund och slät vilket ger en bra fyllnadsgrad under transport. Andra motiv 
för val av metallförpackning kan vara att det är den förpackningen som ger kryddorna den längsta 
livslängden. 

Om WGS med säkerhet ska kunna argumentera för metallförpackningar ur ett miljöperspektiv behövs 
en fullständing miljöutredning genomföras.

Slutg i l t igt  koncept7.3.  
Det slutliga konceptet innefattar alltså en standardburk i metall och ett egenutvecklat lock i plast med 
företagets logotyp i relief. En illustration av konceptet kan se i figur 30. Större bilder kan ses i bilaga 
17.

Diskuss ion7.3.1.  

Att tillsätta något i PET för att få det styvare är inget som rekommenderas av varken förpacknings-
tillverkaren Rexam eller plastleverantören BASF. Det är oklart om det finns ämnen som lagligen kan 
tillsättas för att få plastförpackningen styvare. Däremot är det inga problem med att öka mängden 
plast i förpackningen. Detta är enligt tillverkaren RPC bara en fråga om pris. Det är mängden plast i 
preformen som avgör godstjockleken i förpackningen och preformen kan göras efter kundens önskemål 
så länge de är villiga att betala för den extra plastmängden och de kostnader som specialbeställningar 
medför.

Egen design på locket ger WGS möjlighet att profilera sig på liknande sätt som genom en plast-
förpackning. Vi anser det viktigt att särskilja sig på något sätt från en standardlösning och att en 
intressant etikett inte riktigt räcker hela vägen. En viktig aspekt med detta lock är att det inte tillhör 
basförpackningen. En metallförpackning innebär att burken är helt tät vilket gör att kryddans kvalitet 
bevaras på ett optimalt sätt. Ett lock som är en del av förpackningen skulle kunna innebära försämrade 
förutsättningar ur kvalitetssynpunkt, därav ett utanpåliggande lock med standardburk som bas.    

Figur 30. Illustration av slutligt koncept
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Automatiser ing8.  
Mycket skulle kunna automatiseras på WGS, då produktionen idag i princip är helt manuell. Det 
som måste tas i beaktande är de relativt små volymer som WGS hanterar. De flesta helautomatiska 
lösningar hanterar betydligt större volymer och har mycket komplexa styrsystem, vilket skulle göra 
WGS beroende av externa konsulter vid produktionsproblem. Därför är en semiautomatisk lösning 
som personal utan särskild kompetens kan hantera lämpligast. Förutom ren automatisering kan vissa 
produktionstekniska filosofier tillämpas för att ytterligare reducera produktionskostnaderna. 

Produkt ionstekniska f i losof ier8.1.  
Det finns många olika produktionstekniska filosofier idag. Flera av dem har sitt ursprung i bilindustrin. 
Det kan vara svårt för ett litet företag utan produktionsteknisk specialistkompetens att implementera 
ett helt produktionstekniskt system. Vissa delar av systemen kan med små medel tillämpas och de 
grundläggande filosofierna om flöde och värde kan användas. 

Lean product ion8.1.1.  

Lean production är en vidareutveckling av Toyotas produktionssystem (TPS) och innebär att allt som 
inte är värdeskapande är slöseri (muda11). Det går ut på att alla resurser ska optimeras så att slöseriet 
hålls vid ett minimum (Bicheno, 2007).  

Inom Lean pratas ofta om de sju olika formerna av slöseri. 
Slöseriet vid överproduktion−	
Slöseriet vid väntan−	
Slöseriet med onödiga rörelser−	
Slöseriet vid transporter−	
Slöseriet med felaktiga processer−	
Slöseriet med lager−	
Slöseriet med defekter−	

Genom att förebygga och eliminera sitt slöseri skapas kundvärde. Michael Porter beskriver värde i sin 
bok, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance som: ”I konkurrensmässiga 
termer är värde den summa som köpare är villiga att betala för vad säljaren tillhandahåller. Värdet mäts i totala 
intäkter, vilket avspeglar sig i det pris som produkterna inbringar, samt det antal produkter som företaget kan 
sälja” (Bicheno, 2007). En tolkning av detta är att det är viktigt att ställa kunden i fokus och att alla 
aktiviteter som genomförs, på något sätt skapar värde för kunden. 

Nulägesanalys8.2.  
En nulägesanalys gjordes för att kunna föreslå en automatiseringsplan för produktionen. Genom att 
studera arbetsflöde och logistik i fabriken under två dagar kunde ledtider för de olika arbetsmomenten 
registreras. Även arbetsflödet/logistiken och produktionsproblem som uppstår under processen noter-
ades. 

Rörelseanalys8.2.1.  

En kartläggning över de aktiviteter som utförts vid paketering av kryddor genomfördes som ett första 
steg. Resultatet sammanställdes som ett orsak-verkan-diagram, se figur 31. För A4-storlek, se bilaga 18.

Trots att fiskbensdiagram oftast används för att lösa ett specifikt problem så användes det i detta fall 
för att visualisera sambanden mellan de olika arbetsmomenten. Den specifika uppställningen ger en 
bra översikt av vilka moment som ingår i arbetsflödet och underlättar förståelsen för vilket moment 
som påverkar vad. 

11  Muda är japanska för slöseri och är en term som ofta används istället för just ordet slöseri.
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Vad som kan utläsas av fiskbensdiagrammet är att många aktiviteter handlar om att flytta produkter. 
Dessutom utförs, i många fall, överflödiga operationer för att åstadkomma något värdeskapande. 
Genom att förändra dessa två faktorer kan arbetsflödet effektiviseras avsevärt.

För att få en uppfattning om hur logistiska flödet kan utvecklas och bli så kostnadseffektivt som möjligt 
gjordes ett logistiskt flödesschema enligt Cross (2000). Detta för att illustrera all intern transport och 
hantering som sker under processen, se figur 32. 

Figur 32. Flöde i WGS produktionslokaler

Figur 31. Fiskbensdiagram
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Det sker en stor mängd interna förflyttningar av både personal och material. Detta är enligt den 
produktionstekniska filosofin Lean, ett slöseri som skall förebyggas (Bicheno, 2007). En möjlig 
anledning till dagens flöde är det faktum att livsmedelslagstiftningen kräver ett avskiljt utrymme 
för paketeringen. En grundförutsättning för att effektivisera produktionsflödet är att större del av 
produktionen kan ske i detta avskilda utrymme. Hela det logistiska flödet med text finns i bilaga 19.

Tidsstudie 8.3.  
Det är inte bara inköpskostnaden av förpackningen som går att påverka för att sänka den totala 
förpackningskostnaden. Eftersom det är svårt att hitta en förpackning som är billigare än den befintliga 
”ölburken” kan stora kostnader istället sparas in genom att effektivisera arbetsflödet vid fyllning, 
märkning och förslutning. Målet är att totalkostnaden inte ska blir högre än dagens.

Genom att studera hela arbetsflödet och mäta hur lång tid alla delmoment tar är det lätt att se vart i 
processen den största vinsten kan göras samt vilket delmoment det är värt att satsa lite extra på.

Utförande8.3.1.  

Tidsstudien utfördes vid två tillfällen där de olika momenten genomfördes i sedvanlig ordning. 
Tidtagningen gjordes på ett parti av 600 burkar och resultatet dividerades för att få ut ett värde per 
låda (innehållande 12 burkar). Alla moment och dess tider kan ses i figur 33.

Figur 33. Sammanställning av tidstudie
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 Slutsats8.3.2.  

De moment som är aktuella att förändra är etikettering, fyllning, förslutning och kartonnering. Sett till 
hur lång tid varje enskilt moment tar har etikettering och förslutning, dvs. lockning, störst potential 
att effektiviseras. Genom att välja en förpackning som inte påverkas av temperaturskillnader på samma 
sätt som dagens förpackning kan kylningsmomentet helt uteslutas. Detta ger en stor vinst i framförallt 
flexibilitet.

Det finns även möjligheter att effektivisera fyllningen, men det innebär ofta en helautomatisk lösning 
vilket skulle bli mycket kostsamt. Dagens semiautomatiska skakvåg är ett av de bättre alternativen 
som finns att tillgå utan större investeringskostnader. 

Lösningsförs lag  produkt ion 9.  
I detta stycke redovisas tankar och idéer kring möjliga lösningar för att effektivisera och förbättra 
produktionen.

Produkt ionsteknik9.1.  
Ur produktionsteknisk synvinkel är det i nuläget allt för många interna förflyttningar utan värde-
skapande i produktionen idag. Detta syns mycket tydligt i flödesanalysen. Enklaste åtgärd är att flytta 
hela produktionen till en lokal där all utrustning som behövs får plats. Lösningsexempel för nuvarande 
lokaler, se figur 34. Det skulle också underlätta om flödet blev rakare.  

Kaizen9.1.1.  

Gällande de produktionstekniska filosofierna skulle WGS vinna på att starta ett systematiskt arbete 
med ständiga förbättringar. Idag finns ett stort antal produktionsproblem som skulle kunna förbättras 
om det fanns en tydligare struktur för dialog mellan produktion och ledning. WGS är ett litet företag 
där kommunikation sker dagligen mellan all typ av personal med olika befattningar. Det finns inget 
formellt forum avsett för att avhjälpa och förbättra produktionen, vilket gör att dessa ärenden inte 
kommer på tal eller riskerar att inte bli tagna på allvar kring fikabordet. För att komma igång med 
detta behövs ett formellt forum avsett enbart för produktionsfrågor och förbättringsåtgärder. 

Figur 34. Lösningsförslag på lokallayout
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Ett ärende som bör prioriteras i produktionen idag är den ergonomiska arbetsmiljön. Den behöver 
ses över för att förebygga arbetsskador och skulle därför vara lämplig som pilotfall för arbetet med 
ständiga förbättringar. 

Et iketter ing9.2.  
En helautomatisk lösning av etikettering skulle innebära en investering på ca 140 000 SEK. Detta 
skulle direkt ge en stor tidsvinst och en kort pay off-tid. Enbart utskriften tar 45 sekunder per 12 
förpackningar och med applicering ytterligare 1 minut och 50 sekunder. 

Ett alternativ är att skaffa en modernare skrivare med dispensersystem vilket också minskar 
appliceringstiden. Den förblir dock fortfarande manuell vid det senare alternativet. Bedömningen 
är att oavsett vilket förpackningssystem som väljs bör etikettskrivaren bytas mot en modernare 
än den som används idag. Detta skulle ge en bättre kvalitet på utskrifterna och därmed höja den 
totala kvalitetskänslan.  Även laserskrivare som ersätter alla WGS förtryckta etiketter kan vara ett 
alternativ.

Fyl ln ing9.3.  
Dagens doseringssystem är ett av de enklaste ur automatiseringssynpunkt. Skakvågen som används är 
halvautomatisk och släpper produkten ur sin behållare när rätt vikt har uppnåtts. Ett alternativ till denna 
metod är att volymmetriskt dosera produkten. Detta görs i skruvdoserare där varje skruvvarv har en 
viss given volym. Produkten doseras genom att skruven roterar så många varv att rätt vikt uppnåtts. 
Detta kräver i allmänhet en efterkontroll ”in line” med en våg.  Volymmetrisk dosering är en mycket 
vanlig metod för att dosera automatiskt och används i många helautomatiska fyllningsmaskiner.

Bedömningen är att det nuvarande systemet är det mest ekonomiska och bör behållas. Det är möjligt 
att komplettera dagens våg med en automatiserad bana eftersom det finns ingångar för PLC12 i vågen. 
Det finns därför en stor möjlighet att modifiera dagens doseringssystem så att det blir mer effektivt. 
Det kräver att det finns bättre utrymme i lokalen och modifiering av den tratt som leder produkten in 
i förpackningen. Idag utgör placeringen av vågen ett problem för effektiv fyllning och att det är trångt 
i lokalen medför att svinnet ökar. 

Förs lutning9.4.  
Förslutningen ser lite olika ut beroende på vilken lösning som väljs. En metallförpackning kommer 
att behöva falsas för att bli tät. Detta kan göras med befintlig utrustning. En begagnad maskin i bättre 
skick skulle kunna byggas om så att de mekaniska operationer som idag utgör arbetsmiljöproblem görs 
elektriskt istället. Detta bör öka hastigheten och förbättra arbetet kring maskinen så att den uppnår 
acceptabel nivå.

Lockförs lutning9.4.1.  

Plastburkar försluts vanligen genom att ett lock antingen snäpps eller skruvas på förpackningen. 
Skruvkork är vanligast och standardlösningar finns med liner13 förmonterad i locket. Linern förseglas 
genom värme eller tryck. Tryck är att föredra då detta inte kräver någon speciell utrustning. Detta är 
dock något dyrare men vid de volymer som WGS hanterar bedöms detta vara ett bättre alternativ. 

För fastskruvning av lock finns ett antal lösningar, från manuell skruvning med hjälpmedel till 
helautomatik. En helautomatisk lösning med sortering kostar ca 400 000 SEK medan ett skruvhjälp-
medel för manuell hantering kostar ca 20 000 SEK. 

12  PLC = Programmable logic controller, ”styrsystemsdator”
13  Liner = förseglingsfolie
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Kartonner ing9.5.  
Behov för automatisk kartonnering finns inte i dagsläget. Volymerna behöver ökas för att någon form 
av automatik ska vara lönsam. Den enklaste lösningen är manuell resning och förslutning av lådorna, 
vilket görs redan idag och bedöms fullt tillräckligt även i framtiden. 

Invester ingar9.6.  
På grund av den begränsade tid som projektet pågår har inte fullständiga offerter eller de bästa 
leverantörsalternativen kunnat tas fram. Detta gör att en grundlig investeringskalkylering inte kan 
göras. Istället har kalkyleringen genomförts utifrån ett produktionstekniskt perspektiv, vilket innebär 
att nödvändiga investeringar har bedömts för respektive processteg. Därefter har effektiviserings-
kravet räknats fram för en pay off-tid på fem år. Med effektiviseringskrav avses den tidsvinst som krävs 
för att investeringen ska vara lönsam. 

Då produktionslinjen idag består av enskilda och helt avskiljda processteg kan antagandet att hela den 
förkortade cykeltiden utnyttjas och inga nya flaskhalsar uppstår. 

En beräkning för investering av en automatisk etiketteringsmaskin visar att cykeltiden behöver 
sänkas från dagens 10 sekunder14 till 7,8 sekunder, dvs en sänkning på 2,2 sekunder per burk. Denna 
förändring är lätt att åstadkomma med en automatisk etiketteringsmaskin och alltså bör en investering 
genomföras. För komplett investeringsberäkning se bilaga 20.

En mer omfattande investering för hela linjen är inte lika självklar. En helautomatiserad lösning där 
etikettering, fyllning, förslutning och transportsystem byts kostar uppskattningsvis ca 900 000 SEK. 
Den ökar dessutom driftskostnaderna med 100 000 SEK per år. Den kräver att produktionstiden 
per burk hamnar på ca 8 sekunder. Det är dock tveksamt om denna cykeltid kan uppnås då burken 
reses och kartonneras manuellt. Dessutom bör en sådan investeringskalkylering göras ur ett längre 
perspektiv och med annat fokus än pay-off  och cykeltider. Beräkningen för linjen är gjord utan hänsyn 
till uppkomsten av sk. flaskhalsar. För säkrare analys måste alla kapaciteter noggrant analyseras för 
att se om och i så fall vart flaskhalsar uppstår i produktionslinjen. En sådan analys ryms inte inom 
examensarbetet och har därför utelämnats. För investeringsberäkning av hela produktionslinjen se 
bilaga 20.

Kostnader  för  koncept9.7.  
I nedanstående tabeller (tabell 6-8) redovisas inköpskostnader för respektive koncept samt de största 
investeringarna som behöver göras för att få igång produktionen med konceptet. Tabellerna är en 
sammanställning för att visa på vilka kostnader de olika koncepten medför förutom inköpskostnaden. 

Tabell 6. Kostnader koncept påse

Invester ing Kostnad
Påse (tryck 5 färger EVOH) 1,40 SEK
Etikett 0,25 SEK

Invester ingsbehov
Kontaktsvets inkl. kringutrustning 15 000 SEK
Doseringshjälpmedel för att resa påsen 20 000 SEK

14 10 sekunder är uppskattat från tidsstudien. Viss tid som icke ansetts som relevant för jämförelsen har   
 dragits bort vilket gör att cykeltiden inte är exakt samma som i tidsstudien. 
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Tabell 7. Kostnader koncept plastburk

Invester ing Kostnad
Verktygskostnad RPC £ 4000 x antal storlekar
Etikett 0,60 SEK/st
Flapper cap 63 mm, ProCap € 87/1000 st*
Burk 500 ml ca £95/1000 st**

Invester ingsbehov
Korkdragare (manuell korkpåläggning) ca 20 000 SEK

* Minsta ordervolym 105 000 st.
** Exakta styckpriser kan ej fås innan ritningsunderlag är inlämnat till tillverkare.

Tabell 8. Kostnader koncept plåtburk

Invester ing Kostnad
Verktygskostnad lock ca 60 000 SEK
Etikett 0,60 SEK/st
Burk inkl. EO-lock 1,90 DKK/st
Plastlock (standard) Uppskattning 0,50 SEK/st
Plastlock (eget) Uppskattning 1,50 SEK/st

Invester ingsbehov
Kan startas med nuvarande linje Ingen nyinvestering
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Diskuss ion10.  
Sökandet efter det perfekta examensjobbet pågick in på vårterminen 2009 då solen stod som lägst liksom den 
svenska kronan. Att i den djupaste kris hitta ett företag som hade tid för ett examensprojekt verkade omöjligt. 
Det som tidigare ansetts som utbildningens höjdpunkten verkade inte längre lika lockande. Efter ett antal avslag 
och i det närmaste slut på idéer korsade Werners GourmetService vår väg. Efter ett besök i de luftiga lokalerna i 
Skara var det avgjort. Vi skulle utveckla kryddförpackningar. 

Förpackningsbranschen består av lika många företag som lösningar och är en djungel av diverse agenturer, 
småfixare och multinationella jätteföretag. Det vi upptäckt under resans gång är att den till synes mest basala av 
förpackningar oftast är specialgjord för just ett ändamål eller en kund. Eftersom ingen annan säljer kryddor i de 
storlekar som WGS gör fanns inte heller någon uppsjö av standardförpackningar som gick att använda. Därför 
var valet att göra nya naturligt.   

Genomförande

Projektet inleddes med en användarstudie, marknadsundersökning och materialutredning för att ta 
reda på vad kunden ville ha och vad för material, vilka tillverkningsmetoder samt vilka standard-
förpackningar som fanns att tillgå. Vi gjorde även en undersökning av möjliga leverantörer. Under-
sökningsperioden blev utdragen och ett tag började vi undra om vi verkligen skulle hinna klart 
med projektet i tid. Men så här i efterhand inser vi att vår grundliga undersökning underlättade det 
resterande arbetet och att utan den skulle resultatet troligtvis se helt annorlunda ut. Dock har vi insett 
att det vore intressant att ha gjort en användarundersökning på de olika koncepten innan det slutliga 
valet gjordes. Men pga. projektets tidsbegränsning var det inte möjligt att utföra någon sådan. 

Utifrån förundersökningen togs beslutet att jobba vidare med tre olika förpackningslösningar. Detta 
för att inte begränsa oss och göra projektet allt för snävt. Eftersom standardlösningar förespråkades 
av WGS var vi oroliga att projektet inte skulle innefatta någon egentlig produktutveckling. Därför 
blev vi lättade när vi insåg att förpackningsmarknaden till stor del består av egendesignade lösningar 
och att endast ett fåtal standardlösningar fanns att tillgå. Således blev lösningen att utveckla en egen 
förpackning eller göra anpassningar till befintliga förpackningslösningar. 

Idégenereringen inriktades främst på att skapa en form för plastförpackningen samt att hitta lösningar 
för märkning. För plastburken blev designutrymmet snabbt begränsat av de många ekonomiska och 
tillverkningstekniska krav som fanns på förpackningen. Vi tyckte att dessa begränsningar gjorde det 
svårt att hitta lämpliga vetenskapliga metoder för att generera nya idéer. Det mest problematiska 
visade sig vara att få formen att passa in i WGS profil, samtidigt som den är genomtänkt och inte får 
se oproportionerlig ut. Vi tror oss nu förstå varför förpackningar ofta ser ut som de gör. De många 
begränsningarna gör att designers ofta måste kompromissa bort stora delar av grundidén för att 
anpassa sig till gällande förutsättningar.

Konceptvalet gjordes relativt sent i projektet. Vi ansåg att en grundlig undersökning av alla tre 
koncepten krävdes för att undvika risken att beslutet baserades på felaktiga grunder. För ett så objektivt 
val som möjligt presenterades även resultatet från produktionsundersökningen. 

En fråga som kom att utelämnas helt från utredningen är transportförpackningar. Initialt trodde vi att 
en del av problemet var att förpackningarna skadades under transport. Det visade sig att täta burkar i 
kombination med kyla var en stor del av problemet med veckade förpackningar. Genom att vi fick nya 
insikter utelämnades transportförpackningar för att istället fokusera på orsaken till problemet. 

Lösningen med ett egenutvecklat snäpplock för standardburk tror vi kan bli en bra lösning för WGS. 
Burken stämmer väl med WGS profil och bevarar kryddans kvalitet på ett närmast optimalt sätt. 

Projektet innefattade inte bara utveckling av en ny förpackning utan även en utredning av möjligheter 
till automatisering. Så här i efterhand känns det som att denna del av projektet skulle kunna utelämnats 
och att projektet borde fokuserat enbart på att utreda förpackningsalternativ. Automatiseringsdelen 
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gör att projektet känns spretigt och det är svårt att hitta en röd tråd. Dessutom känns det som att 
vi har påbörjat lite av varje utan att riktigt hunnit slutföra det. Ett stort problem är att överföra den 
information som vi fått del av till WGS så att de själva kan fortsätta med projektet. Det positiva med 
automatiseringsdelen är att totalekonomin har kunnat bedömas på ett bättre sätt.

Det primära för att höja effektiviteten i produktionen är att skapa yta och placera hela flödet inom ett 
specifikt område. Vilka maskiner som sedan används och vilken automatiseringsgrad de har, har inte 
så stor betydelse för effektiviseringen. Det viktigaste är att minimera förflyttningar som inte skapar 
något värde för kunden. 

Den kostnadsanalys som utförts i projektet visar att det är svårt att hitta en förpackning som har lägre 
inköpspris än den befintliga förpackningslösningen. Totalekonomin kan dock bli samma eller t.o.m. 
lägre om automatiseringsgraden höjs något, vilket gör det möjligt att välja förpackningar med högre 
inköpspris. Idag är produktionen i princip helt manuell och genom att åtgärda de moment som upptar 
mest tid kan WGS få en totalekonomi som är samma som den befintliga.

L ivet  efter  projektet
Diskussionen om val av förpackningens material har varit stor och vi hoppas på att företaget i framtiden 
känner att de vinner något på att ha en miljöpolicy och kanske till och med gör en livscykelanalys för 
att stärka sin trovärdighet. Vi har sett att WGS kunder är högst medvetna om miljön när de gör sina 
inköp. Genom att ta ställning i miljöfrågan och gå ut med var man står tror vi att WGS skulle vinna 
större förtroende och fler kunder.

Trots projektets bredd finns det en hel del kvar att göra innan resultatet blir verklighet. Vi hoppas 
att vi hjälpt WGS att komma en bit på vägen och att vi har hjälpt till med inspiration för att hitta nya 
lösningar på förpackningsproblematiken. På grund av den begränsade projektperioden är dock inte 
alla konstruktionsunderlag fullständiga vilket innebär att de koncept och prototyper som tagits fram 
måste produktionsanpassas för att kunna sättas i produktion. Detta kan WGS få hjälp med av den 
leverantör som väljs för att producera respektive förpackning. 
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Frågor

Hur förvarar ni era kryddor idag?

Beskriv hur ni skulle vilja förvara era kryddor?

Hur återvinner ni era använda förpackningar?

 Om nej: Vad är det som hindrar er från att återvinna.

Använder ni refillförpackningar? (Ja/Nej)

Vad tycker du är positivt/negativt med refill?

Kan ni tänka er att använda refillförpackningar i större utsträckning än idag?

 Om Nej: Vad är den största anledningen till det?

Hur försluter ni era kryddburkar mellan användning?

Upplever ni att det är något problem med era kryddförpackningar idag?

 Om Ja: Vad är det som är problem? Visa gärna!

Skulle ni önska att dagens kryddförpackningar har en tydligare märkning av innehållet?

 I så fall... hur skulle märkningen kunna bli bättre?

Vilket material skulle du föredra till dina kryddförpackningar?

 Varför föredrar ni just detta material?

Hur ofta beställer ni kryddor?

 Anser du att det är för ofta/för sällan med tanke på kryddornas hållbarhet?

Anser du att det är för ofta/för sällan map. administration/merarbete?

Anser du det är värt att betala lite mer för en vara av god kvalitet?

Kan du beskriva ett typiskt arbetsflöde av kryddor i ert kök? Från mottagning till användning

Gradera följande egenskaper efter hur viktigt den är för dig 1-5 (1=helt oviktigt, 2=oviktigt 3=neutral 4=viktigt 

5=mycket viktigt) Motivera gärna ditt svar!

Hur viktigt är det att förpackningen ser bra ut i din kryddförvaring?

Hur viktigt är handgreppet på förpackningen?

Hur viktig är märkningens placering på burken?

Var skulle du vilja ha den?

Hur viktigt är det att kryddförpackningen har en ströare?

Hur viktigt är det att förpackningen går att återvinna?

Hur viktigt är det att se produkten genom förpackningen?

Hur viktigt är det viktigt med en visualisering (bild) av innehållet i förpackningen?

Hur viktigt är det att en högkvalitativ vara har en snygg förpackning?

Övriga synpunkter:
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Bi laga 3  –  Kravträd
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Beräkning av  tryckbelastning v id  ky l förvar ing
WGS har idag problem med att burkar skrynklar ihop sig. För att komma tillrätta med detta har 
de infört ett kylsteg på minimum 2 timmar. Detta minskar effekten. Problemet uppstår pga. att 
aluminiumförpackningen är helt tät. När temperaturen sänks reduceras luftens volym och ett undertryck 
bildas i förpackningen. Genom att beräkna detta tryck kan ett specifikationsvärde bestämmas.

Problemet kan illustreras mha. den allmänna gaslagen, se formel 1.

�	

pV = nRT  (1)

p = Tryck [Pa]
V = Volym [l]
n = Substansmängd [mol]
R = Den allmänna gaskonstanten
T = Temperatur [K]

Antaganden:
Genom att beräkna gränsvärdet, dvs det värde då burken börjar att skrynkla kan volymen, V sättas 
konstant. Förpackningen bedöms som helt tät vilket ger att substansmängden, n är konstant. 

Givet
T1=Rumstemperatur, +20°C=296 K
T2= +8°C = 281 K
d=60 mm
h=165 mm

Tryckskillnaden p1-p2 blir 4,10 kPa. För att bättre åskådliggöra detta värde kan det omvandlas till en 
kraft i x-led, i y-led är spänningen ej relevant då materialet inte kommer deformeras i detta led utan 
istället kommer att knäckas i x-led. För att beräkna kraften användes formel 2.

�	

P =
F
A

 där 

�	

A = d * h  (2)

Kraften 40,59N motsvarar ca 4 kg.

€	

pV = nRT ⇒
p1

T1

=
p2

T2

⇒ p2 =
p1T2

T1

=
10,13*103 *281

293
= 9,72*103Pa

€	

F = P *d* h = 41,5*103(60*10−3 *165*10−3) = 40,59N
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Mått  på handgrepp
För ett så optimalt grepp som möjligt studerades olika percentilvärden i dataprogrammet People Size 
Pro. Användargruppen som studerades var brittiska män och kvinnor i åldern 18-64 år. Detta därför 
att gruppen representerar de potentiella produktanvändarna väl. Mått som har störst påverkan är 
gjort enligt figur 1 och gav värden så som:

5-95 percentilen brittiska kvinnor 18-64 år =  - 95-133 mm
5-95 percentilen brittiska män 18-64 år =  - 100-148 mm

Då gränsvärdena för kvinnor är mindre är det dessa mått som får 
verka som riktlinjer vid val av förpackningens storlek.

Referenser

Ingelstam, I. Rönngren, R. Sjöberg, S. (2003), TEFYMA (3:e utgåvan), Studentlitteratur, Lund

PeopleSize 2008, Open Ergonomics Ltd, (www.openerg.com/psz/)

Bi laga 6  -  Utredning av  krav



Mater ia lva lsutredning
Efter att kravspecifikationen gjorts kunde ett antal material 
sorteras bort i en materialvalsscreening. Utgångs-punkt 
har varit de förpackningsmaterial som används i livsmedel. 
Dessa visas i figur X. 

För att filtrera mellan materialen men även inom olika 
undergrupper inom materialkategorierna listades de 
mest positiva respektive negativa egenskaperna hos varje 
materialgrupp jämfört mot kravspecifikation. För att 
lättare kunna genomföra detta för plastmaterialen delades 
plast mellan hårda plastförpackningar benämnda plast och 
mjuka plastförpackningar benämnda folie. 

Metal l

Metall förekommer i många livsmedelsförpackningar från 
helkonserv till displayburkar för kaffe och konfektyr. Metall har de överlägset bästa barriäregenskaperna 
av förpackningsmaterialen. Metall går också att få i många olika ytfinisher vilket gör att det kan 
uppfattas som mycket exklusivt. Miljömässigt är metall svårt att bedöma. Det krävs mycket energi för att 
framställa materialen men samtidigt har Sverige en återvinningsgrad på 67% för metallförpackningar, 
vilket är bland de högsta i världen (FTI, 2009).

Plus Minus

Passar WGS profil• 
Mycket bra barriäregenskaper• 
Hygienisk – lätt att göra ren• 
Rätt använd ger den bra upplevd kvalitet• 
God hållfasthet• 

Ej transporteffektiv• 
Måste anv. standardform• 
Miljö – framställning, återvinning, transport• 
Svårt att ingrera funktioner i• 

Det beslutades att jobba vidare med metall som ett alternativ detta främst beroende på de mycket goda 
barriäregenskaperna.

Glas

Glas är ett mycket tätt material som inte släpper ifrån sig eller släpper igenom någon smak . Det är 
ett stabilt material som klarar hög värme och därmed är lätt att sterilisera. Det är också ett estetiskt 
tilltalande material där innehållet kan ses igenom förpackningen. 

Ur miljösynpunkt är glas ett bra alternativ då det går att återvinna utan allt för stor energitillförsel. 
Dessutom är glas kanske det material som ger bästa känsla av kvalitet. Men glas har också nackdelar. 
Materialet är transparent och släpper därmed igenom förstörande UV-ljus. Det är också tungt och 
bräckligt och bör hanteras varsamt.

Plus Minus
Bra kvalitetsintryck• 
Lätt att rengöra• 
Tätt: Bra fukt och syrebarriär• 

Dålig UV-barriär• 
Tungt: Transportineffektivt• 
Splitterrisk• 
Skrymmande sophantering• 
Dyrt• 

Glas är ett av de materialen som valdes bort. Detta mest med tanke på genomsläppligheten av UV-ljus 
samt den hygieniska risk som uppstår med splitter om förpackningen går sönder.

Plast

Papper / kartong

Metall

Glas

Övriga

Figur 9. Fördelning av material 
i förpackningar i Sverige enligt 

förpackningsutredningen SOU 1991:77  
(SLV, 2009). 
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Kartong

Kartong är det vanligaste förpackningsmaterialet. Det är ett styvt och starkt material som går lätt att 
forma, försluta och dekorera. Dock är tätheten mot fukt, aromämnen och syre begränsad och måste 
ofta förbättras med hjälp av en plastbeläggning. Kartong är även det ett bra miljöval då det finns gott 
om råvara och förpackningen går att återvinna.

Plus Minus
Bra miljöalternativ• 
Lätt och billigt att trycka på• 
Lätt: Transporteffektivt• 

Dålig värme- och fuktresistens• 
Dålig syrebarriär• 
Passar ej WGS profil• 
Få återförslutningsmöjligheter• 

På grund av kartongens nedsatta täthet samt att materialet inte passar in i företagets profil har vi valt 
att utesluta även detta material.

Plast

Plast kan enkelt formas i många olika komplexa former och med hjälp av många olika metoder. I 
plastens barndom uppfattades den ofta som lågkvalitativ, (källa) vilket även idag kan förekomma. Det 
finns många plaster som mer liknar glas, vilket gör att kvalitetsuppfattningen kan förbättras. Plast är 
det mest flexibla av materialgrupperna och beroende på vilken plast som används kan egenskaperna 
och utseendet varieras mycket. I plaster används i princip alltid ett tillsatsämne. Detta gör att plasten 
kan påverka livsmedlet. Därför krävs det att plaster som används i livsmedelsförpackningar är godkänt 
av SLV1 eller motsvarande ackrediterad myndighet inom EU. 

Plus Minus
Lätt att göra komplicerade former• 
Möjlighet till goda barriäregenskaper• 
Många förslutningsmöjligheter• 
Lätt – bra ur transportsynpunkt – miljö• 
Lätt att rengöra• 
Kan infärgas – svart görs med kol vilket är • 
ofarligt för människor.

Kan migrera till produkten• 
Få tillsatser tillåtna i livsmedel pga. • 
migreringsrisk
Risk för sämre upplevd kvalitet• 
Många produktionsmetoder dyra om egen • 
form designas
Skrymmande transport• 

Med bakgrund av plastmaterialens mycket stora flexibilitet i båda form och finish och bra 
barriäregenskaper valde designteamet att gå vidare med plast. 

Fol ie

Påsförpackningar i plast- eller aluminiumfolie används ofta som refillförpackningar på grund av sin 
materialsnålhet. Genom att blanda olika plast-/metallfolier i samma förpackning ges möjligheten att 
få en ultimat förpackning. Olika typer av plastfolie ger olika täta förpackningar och aluminiumfolie ger 
en absolut täthet.  Påsmaterialet är även lätt att dekorera, försluta och lagra/transportera. Dock ger en 
påse inte samma fysiska skydd mot slag och tryck som en hårdare förpackning gör. 

Beroende på vad för slags olika folier som ingår i förpackningen är den återvinningsbar. Oftast sorteras 
den till förbränning. Då förpackningen ej är skrymmande gynnar den även miljön genom minskad 
sophantering.

Plus Minus
Lätt: Transporteffektivt• 
Icke skrymmande sophantering• 
Lätt att trycka på• 
Bra ljus- & syrebarriär• 
Bra hållfasthet• 
Lätt att återförsluta• 

Kräver sekundärförpackning• 
Skyddar ej produkten mot slag• 
Standardlösning krävs• 

1  SLV = Livsmedelsverket
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Bi laga 8  -  REPA

År 1994 införde regeringen i Sverige ett producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. 
Detta innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar dvs. att producenten är skyldig att 
ta hand om varan även efter slutanvändning (REPA, 2009).

Näringslivet gick då samman och bildade ett materialbolag som skulle ansvara för insamling 
och återvinning av förpackningar och förpackningsmaterial. Bolaget kallas idag för REPA och 
tillhandahåller upphämtning och återvinning av förpackningsmaterial. För att uppfylla myndigheternas 
producentansvar kan företagen ansluta sig till bolaget och få utnyttja deras tjänster mot en viss 
avgift. Hur stor avgiften blir beror på vilka förpackningsmaterial producenten använder samt hur stor 
materialåtgången är per år (REPA, 2009). 

Förpackningsavgi f ter  f rån 1  januar i  2009

Metall, burkar > 16 cm i diameter 45 öre/kg

Metall, aluminium övriga 75 öre/kg

Metall, stålplåt övriga 75 öre/kg

Plåtfat 6 öre/kg

Metall, stålband och tråd 20 öre/kg

Kartong/papper, vätskekartong* 50 öre/kg

Kartong/papper, övriga 35 öre/kg

Kartong/papper, vissa industriförpackningar** 2 öre/kg

Wellpapp*** 2-75 öre/kg

Wellpapp, serviceförpackning 45 öre/kg

Plast, företagsförpackningar**** 0 öre/kg

Plast, övrigt 125 öre/kg

Plast, service/odlarförpackningar 133 öre/kg
      

Samtliga priser är exklusive moms!
* Exempel på vätskekartong är juice- och mjölkkartonger, och kartonger för krossade tomater, såser, 
soppor mm.
** Här avses hylsor och papptuber utom de som kan hamna hos konsument. Fiberfat. Rondeller och 
omslagspapper till stora pappersrullar som levereras från pappersbruk.
*** Vilken avgift man ska betala beror på företagets branschtillhörighet. 
**** Som företagsförpackningar räknas alla plastförpackningar till varor som inte är avsedda för 
enskilda konsumenters bruk. Du ska dock redovisa mängderna liksom hittills, trots att avgiften är 0 
kr/kg.
***** Med serviceförpackningar av plast menas plastförpackningar som i huvudsak fylls i butik/
restaurang eller av konsumenten själv, t ex fryspåsar, plastbärkassar och matfolie. 

Till dessa rörliga avgifter tillkommer ytterligare 1000 kronor i inträdesavgift och 500 kronor i årsavgift 
som en fast kostnad (REPA, 2009).

Referenser
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Analys
Dagens förpackningssystem består av en basburk och en refillburk. Dessa burkar är framtagna i 
samband med ett kvalitetsprojekt och är optimerade för att bibehålla kryddornas kvalitet. 

Basburken

Basburken består av tre delar, en trekantsprofil med ett lock och en botten. Profilen är av strängpressat 
aluminium från företaget Alumeco och är speciellt framtagen för WGS. Lock och botten är formsprutade 
i plast från företaget Fristadplast. Det finns två olika storlekar på basburken. Storleken varieras med 
längden på aluminiumprofilen. 

Kostnadsredukt ion

WGS anser idag att basburken ska tas bort pga. dess höga kostnad. Det finns många faktorer som gör 
att burken blir dyr. Några av de direkta åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska kostnaden 
är: 

Minska höjden på den större burken med ca 5 cm. Detta blir en råvarubesparing på ca 60 öre   -
 per burk . Det är osäkert vad den slutgiltiga besparingen skulle kunna bli. 

Godstjockleken för basburken är idag 1,5 mm vilket bedöms som onödigt tjockt. Ur hållfast  -
 hetssynpunkt skulle godstjockleken kunna mer än halveras. Aluminium är dock inte möjligt  
 att pressa tunnare än ca 1 mm, vilket gör att en annan tillverkningsmetod krävs för att mins- 
 ka godstjockleken. (SAPA, 2005).

Aluminium är mycket bra för detta ändamål, men strängpressade specialprofiler är dyrt och   -
 en billigare lösning skulle kunna vara att använda bockad bleckplåt, som svetsas samman till  
 samma tvärsnittsform som den nuvarande aluminiumprofilen. 

Ta bort ströaren i locket. Det är få kockar som använder ströare och kostnaden kan minskas   -
 genom mindre materialåtgång och färre processteg i tillverkningen. (Det är dock osäkert om  
 detta i praktiken ger en prisskillnad)

Ident i f ierade fördelar

Burken har en trekantsprofil och har flera fördelar mot andra förpackningar. De främsta fördelarna 
som identifierats är:

Bra ergonomiskt grepp. Det trekantiga tvärsnittet är bra att hålla i och passar handen på ett   -
 bra sätt.

Materialet syns. Aluminiumet syns och utstrålar en gedigen kvalitetskänsla. -

Ident i f ierade r isker  med basburken

Aluminiumprofilen sågas innan den levereras till WGS. Sågytan är inte gradad vilket innebär att 
profilen vid montering skaver på plastlocket. Eftersom basburken är avsedd för att återanvändas kräver 
användningen att locket tas av och träs på vilket gör att graderna riskerar att skava loss plast, som 
sedan hamnar i produkten. Detta gör att förpackningen utgör en hygienisk risk då plasten riskerar att 
hamna i slutprodukten, dvs. på konsumentens tallrik. 

Ref i l lburken

Refillburken är en standard ”ölburk” dvs. en aluminiumburk med falsad lockförslutning. Burken är 
olackerad. Etikettering av burken sker manuellt och etiketten består av basinformation som är förtryckt 
på etiketterna samt produktinformation som på etiketterna med transferfolie. 

Bi laga 9  -  Analys  av  bef int l ig  förpacknings lösning



Ident i f ierade fördelar

Fördelen med att använda en aluminiumburk jämfört med många andra förpackningslösningar är att 
aluminiumburkar är mycket täta och är en total barriär mot syre, fukt och ljus. 

Inköpskostnaderna för refillburken är mycket låga och det finns idag få alternativ som blir billigare i 
inköp. 

Nackdelar  /  Problem

Ett grundproblem med ”ölburken” är att den inte har tillräcklig motståndskraft mot tryckspänningar. 
Då burken är helt tät blir den känslig för temperaturförändringar och när temperaturen sjunker riskerar 
den att deformeras. För att minska detta problem har WGS ett kylsteg på minst 2 timmar. En annan 
lösning skulle eventuellt kunna eliminera kylsteget.

Diskuss ion om dagens lösning

Refillsystemet är intressant eftersom få andra leverantörer har liknande system. Det kan också vara 
attraktivt för kunder som har ett eget system av burkar för att de då känner att de inte betalar för en 
förpackning som de inte utnyttjar. Refillsystem har också den fördelen att de kan säljas in som ett 
bättre miljöalternativ. 

Det kan vara svårt att tolka refillburken och basburken som ett refillsystem eftersom refillburken i 
princip lika gärna kan användas som en vanlig förpackning. För att uppfatta det som ett komplett 
refillsystem behöver refillförpackningen vara mycket enklare än basburken och eventuellt utformad så 
att den inte kan användas utan att först fyllas över i en basburk eller motsvarande. 

Basburken är en stabil, funktionsduglig men mycket dyr lösning. Den största varianten känns något stor 
i förhållande till refillburkarnas storlek. Det ryms inte två fulla refillburkar men den har betydligt större 
volym än en refillburk. En lämpligare storlek skulle kunna vara ca 1 ¼ refillburk. Problemet idag är att 
det går att misstolka förpackningens storlek. Detta innebär att två refiller öppnas, vilket i sin tur leder 
till att ca ¼ till ½ blir kvar i refillburken. En mindre storlek skulle även minska materialanvändningen. 
Tvärsnittet känns lite stort för små händer att hålla, men det är acceptabelt med tanke på de kostnader 
det skulle medföra att korrigera. Produktnamnet på etiketten är felvänd, normalfallet är att text som 
är vertikal har vridits åt vänster. 

Det finns ingen information om att ströaren i locket finns där. Det skulle behöva framgå av produktens 
utformning och semantik att det finns något som går att ändra under locket. 

Den tunna aluminiumburken kombinerat med det undertryck som uppstår i burken pga. luftens 
volymminskning vid temperatursänkning ger ett intryck av att produkten blivit ovarsamt behandlad 
eller t.o.m. skadad under transporten. Detta är inget problem för produktkvaliteten utan påverkar 
främst uppfattningen om produktens kvalitet och eventuellt även företagets anseende. Lösningen kan 
vara att inte ha en helt tät förpackning. 

En sak som också går att notera om refillburken att den inte för några som helst associationer till 
kryddor. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett problem, eftersom den sticker ut från mängden. 
Andra tillverkare som också har ogenomskinliga och formneutrala förpackningar har oftast kompletterat 
detta med grafik. Frågan är om detta höjer värdet på produkten eller ej?

Referenser

SAPA (2005) Handbok för konstruktörer (5:e upplagan), Sapa Profiler AB
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Högbarriärspåse

Bilaga 10 -  Koncept  påse

Tryckunderlaget och etiketten är baserade på WGS etikettförslag 
med myntet och 2009 års produktkatalog. Påsen har matt yt-
finish med EVOH-barriär. 



Högbarriärspåse

Bilaga 10 -  Koncept  påse

Etikettförslag för neutral påse ovan. Etiketten är baserad på 
WGS etikettförslag med myntet och 2009 års produktkatalog. 



Tryckunderlag påse
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Tryckunderlag plastburk
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Tryckunderlag metallförpackning
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PET-burk

Bilaga 12 -  Koncept  p lastburk
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Metallförpackning

Bilaga 14 -  Koncept  Metal lburk

Konceptet är här märkt med en stående etikett. För tydligaste märkning 

bör olika etiketthöjder användas för de olika burkhöjderna



Mil jöbelastning

Påsen får 5 för den låga vikten, transporteffektiviteten och materialåtgången•	
PET får 3 för låg vikt, den får också bättre betyg än metall för att den inte är lika energikrävande •	
att framställa.
Metall får 2 för hög vikt, stor energiåtgång för framställning.•	

Mil jöavgi f t

Här är utgångspunkten från REPAs avgifter och vikter på förpackningen

Kval i tetskänsla

En påse med ett attraktivt tryck kan kännas lyxigare än en plastburk pga. den inte ska hanteras som en 
primärförpackning. Därför har påsen en bättre betyg än PET. Metall utstrålar genom materialet hög 
kvalitet och rankas därför bäst av de tre koncepten. 

Invester ingskostnader  produkt ion

För samtliga lösningar krävs investeringar, därav de generellt låga värderingarna. Metallförpackningen 
kan dock utnyttja mer av den utrustning som finns idag vilket gör att den på kort sikt är billigast att 
implementera. 

Användbarhet

Påsen behöver kompletteras med en primärförpackning och har ingen användbarhet i sitt •	
standardutförande.
PET går att forma efter önskemål och är därför i princip optimalt ur denna synpunkt. •	
Metall går att forma med diverse speciallösningar. Det bedöms dock att PET är mycket lämpligare •	
inom detta område därför skillnaden på två steg.

Lagereffekt iv i tet

Påsen är här överlägsen då den kommer i kartonger om 1000 st vilket ger ca 200 000 st per pall. Detta 
att jämföras med plast- och metallburkar som kommer ca 2000 st på en pall som. Burkarna har fått 2 
för att det finns sämre pallalternativ vilket tar ännu mer plats.

Företagsprof i l

Påsen och metallförpackningen kan endast profileras med färg och grafik vilket är fullgott (3) 
om det görs på ett bra sätt. PET däremot kan profileras även med form vilket ger mycket bättre 
profileringsmöjligheter (5).

Kriterie Vikt Rank Poäng V x P Poäng V x P Poäng V x P
Miljöbelastning 10% 5 5 0,5 3 0,3 2 0,2
Miljöavgift 3% 9 5 0,15 4 0,12 2 0,06
Kvalitetskänsla 15% 2 4 0,6 3 0,45 5 0,75
Investeringskostnad produktion 13% 4 2 0,26 2 0,26 3 0,39
Användbarhet 8% 8 1 0,08 5 0,4 3 0,24
Lagereffektivitet 2% 10 5 0,1 2 0,04 2 0,04
Företagsprofil 10% 5 3 0,3 5 0,5 3 0,3
Verktygskostnader specialdelar 14% 3 5 0,7 3 0,42 5 0,7
Artikelantal i systemet 16% 1 1 0,16 5 0,8 5 0,8
Inköpspris 9% 7 5 0,45 3 0,27 4 0,36

Summa 100% 36 3,30 35 3,56 34 3,84

Påse PET Metall

Bi laga 15 -  Konceptval



Verktygskostnader  specia ldelar

Påsen behöver inga specialdelar utan kan köpas i standardutförande (5).•	
PET behöver ett specialverktyg för att blåsa formen på burken (3).•	
Metall behöver inte heller några specialdelar för att tillverkas utan kan köpas i standard (5).•	

Art ikelantal  i  systemet

Frågan handlar om något av konceptet kräver en kompletterande förpackning för att kunna lösa 
uppgiften. Här är resonemanget att påsen behöver kompletteras medan de andra två koncepten inte 
behöver detta. Denna är en mycket viktig ekonomisk fråga och WGS känner stor osäkerhet kring 
att fortsätta med två olika artiklar på samma produkt, vilket de haft i det befintliga systemet. För att 
använda enbart påse krävs mycket omfattande marknadsundersökningar vilket inte ryms inom detta 
examensarbete.

Påsen ges med bakgrund av detta lägsta möjliga betyg (1) medan burkarna ges högsta (5).

Inköpspr is

Påsen har ett mycket lågt inköpspris och är jämförelsevis i samma prisklass som den befintliga •	
refillburken.
PET-burken kräver två delar från olika leverantörer och blir något dyrare än metallburken•	

Inget av alternativet blir speciellt dyrt då det till största del handlar om standardkomponenter som 
tillverkas med moderna och effektiva produktionsmetoder. 
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Integrerat lock för metallburk

Bilaga 16 -  Lock t i l l  metal l förpackning



Metallburk med egendesignat lock

Bilaga 17 -  S lut l igt  koncept



Fiskbensdiagram
Detta diagram illustrerar det hierarkiska förhållandet mellan processens resultat och de händelser 
som påverkar resultatet. Metoden kan användas till en mängd olika analyser bl.a. kvalitetsanalys. 
Diagrammet används med fördel då det lätt förstås av alla inblandade parter i analysen. Arbetsgången 
ser ut enligt följande:

Bestäm vilken process som ska analyseras.
Rita ut en horisontell axel – vilken representerar processen som ska analyseras.
Bestäm ett antal övergripande händelser som kan tänkas påverka processen och rita in dem som 
ingående pilar i diagrammet. Händelserna ska ritas in i den ordning de utförs i processen med början 
längst till vänster. 
Förgrena nu dessa händelser till underaktioner som i sin tur förgrenas till nya underaktioner. Detta 
görs genom att ställa sig frågan ”varför?” .
När alla tänkbara händelser har noterats rankas de efter hur stor influens de har på processen. 

För att få ett så bra resultat som möjligt bör de personer som agerar i processen delta i diskussionen 
vid utförandet av analysen. Personer som står utanför processen bör också få kommentera diagrammet 
för att få en så objektiv analys som möjligt (Ishikawa, 1989).

Referenser

Ishikawa, K. (1989). Introduction to quality control (3rd edition), Chapman & Hall, UK
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Bi laga 20 -  Invester ingsberäkningar

Beräkning av Payoff-kalkyl för etiketteringsmaskin 

Givet
G = Grundinvestering = 140’ SEK 
U = Utbetalning = Driftskostnad = 10’ SEK 
P = Payoff-tid = 5 år  
Cbef = Cykeltid etikettering idag = 10 sek 
A = Avskrivning = 20 % 
Å = Årsvolym = 200 000 st 
LA = Lön arbetad timme = 245 kr/h 

Beteckningar 
ML = Minskad lön 

Söks 

Cny då P=5 år 

Beräkning 

P =
G

I U
 (1) 

I = 0,28A + ML  (2) 

ML = L
2

L
1
 (3) 

L =
C * Å* LA

3600
 (4) 

(1) ger: P = G

I U

140'

I 10'
= 5 I =

140'

5
+10'= 38'

(1) i (2) ger: I = 0,28A + ML ML = 38' 7,84 = 30160

(2) i (3) & (4) ger: 

ML =
Cbef * Å* L

3600

Cny * Å* L

3600
3600ML =10*200'*245 Cny *200'*245

Cny =
(3600* 30160 10*200'*245)

200'*245
= 7,78

SVAR: Den nya cykeltiden för att en maskininvestering ska betala sig på 5 år är 7,78 
sekunder, en minskning från dagens cykeltid med 2,22 sekunder. För en automatisk 
etikettmaskin är dock takten mycket högre än 7,78 artiklar per sekund så denna 
investering bör betala sig mycket väl på kortare tid.  



Beräkning av Payoff-kalkyl för ny produktionslinje 

Givet
G = Grundinvestering = 890’ SEK 
 Etiketteringsmaskin = 140’ SEK 
 Automatisk fyllningsmaskin = 400’ SEK  
 Förslutningsmaskin = 150’ SEK 
 Transportbanor = 100’ SEK 
 Burkbuffertar = 100’ SEK 
U = Utbetalning = Driftskostnad = 100’ SEK 
P = Payoff-tid = 5 år  
Cbef = Cykeltid etikettering idag = 25 sek (35s – emballagehantering 10s)  
A = Avskrivning = 20 % av G 
Å = Årsvolym = 200 000 st 
LA = Lön arbetad timme = 245 kr/h 

Beteckningar 
ML = Minskad lön 

Söks 

Cny då P=5 år 

Beräkning 

P =
G

I U
 (1) 

I = 0,28A + ML  (2) 

ML = L
2

L
1
 (3) 

L =
C * Å* LA

3600
 (4) 

(1) ger: P = G

I U

890'

I 100'
= 5 I =

890'

5
+100'= 278'

(1) i (2) ger: I = 0,28A + ML ML = 278' 49,84 = 228160

(2) i (3) & (4) ger: 

ML =
Cbef * Å* L

3600

Cny * Å* L

3600
3600ML = 25*200'*245 Cny *200'*245

Cny =
(3600*228160 25*200'*245)

200'*245
= 8,23

SVAR: Den nya cykeltiden för att en maskininvestering ska betala sig på 5 år är 8,23 
sekunder, en minskning från dagens cykeltid med 16,77 sekunder. För en automatisk 
produktionslinje kan detta bli tufft, då det inte är försett med automatisk kartonnering 
och burkmatning.  
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