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När görs världens
bästa förpackning?
Förpackningen som slår alla med häpnad. Som löser alla problem. Som är svaret
på den till synes omöjliga uppgiften. Och som helt enkelt inte kan överträffas.
Svaret är både »varje dag« och »aldrig«.
Världens bästa förpackning har inte gjorts än. Men vi anstränger oss varje
dag. Och för varje ny utmaning och ny innovation kommer nya insikter som
flyttar upp kunskapen och möjligheterna till en ny nivå.
Det här är ett naturligt sätt att tänka bland medarbetarna här på Smurfit
Kappa. Att lyssna på kundernas vitt skilda idéer och försöka hitta den bästa
tänkbara lösningen är det som driver oss och förvandlar vårt arbete till lika delar
»performance« och »passion«.
För vad vi egentligen förpackar är ju frukten av människors kreativitet och
idéer. Och det innebär att vi kan vara stolta, men aldrig nöjda. En ännu bättre
lösning väntar ju runt hörnet.
Men vår värld handlar inte enbart om själva förpackningen. Som ledande
leverantör av maskinlösningar hjälper vi också kunder att skapa optimala
förpackningslinjer. Och allt fler av våra kunder uppskattar det faktum att vi som
ledande tillverkare av wellpappförpackningar också levererar maskinlösningen,
eftersom det blir ett helhetstänkande som resulterar i den mest effektiva
förpackningslinjen.
Ett exempel på vilka utmaningar som våra maskinspecialister möter kan
du läsa om i artikeln om Cold Water Prawns, det norska räkfiskebolaget med
produktionsenheten förlagd i den lilla orten Senjahopen 20 mil norr om polcirkeln. Här skulle en ny förpackningslinje bestående av fyra maskiner från olika
tillverkare pusslas ihop till en fungerande enhet – med bara några millimeters
spelrum för att över huvud taget få in den största maskinen i fabriken.
Mer om denna nagelbitare och annat spännande från förpackningsvärlden
hittar du i detta nummer av Performance & Passion. Trevlig läsning!
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Smurfit Kappa
certifierade för
livsmedelssäkerhet
Smurfit Kappa har certifierats enligt livsmedelssäkerhetsstandarden FSSC 22000.
Certifieringen innebär att Smurfit Kappas
förpackningar uppfyller krav för att packa
livsmedel som har direkt kontakt med förpackningsmaterialet.
– Vi har kontroll på de faror som kan
uppstå i leveranskedjan och hur vi undviker
dem genom vårt arbetssätt i alla processer,
säger Elisabet Andersson som är kvalitetsoch miljöcontroller på Smurfit Kappa.
– Vår kontroll börjar med råvarorna
och hur de tillverkas, vilket betyder att
alla leverantörer måste vara godkända av
oss. Det innebär också att vi har ett provningsschema på färdiga produkter för att
säkerställa att förpackningen är säker i sitt
användningsområde. Mellan råvara och
färdig förpackning finns det ett antal olika
kontroller och checklistor att följa baserade
på genomförda faroanalyser.
– Det är förstås väldigt roligt att via
ett certifikat få ett kvitto på den höga
nivån i samtliga våra tillverkningsenheter.
Arbetet för livsmedelssäkerhet underlättar
för oss på Smurfit Kappa att uppfylla våra
kunders krav och önskemål, vilket vi alltid
n
strävar efter.

Minibaren
följer med
på resan!

Lådvin är ingen större nyhet nuförtiden. Inte
heller vodka, gin, whisky och andra spritsorter
på låda. Men vad sägs om en portabel minibar
med fyra sorters sprit i – är det som tillverkaren
säger »den ultimata partylådan«?
Bakom det originella multipacket med fyra spritsorter i samma
låda står Uddevallaföretaget No 1 Brands, en av många uppstickare på den svenska spritmarknaden, med egen tillverkning på fabriken i Uddevalla.
Fyrpacket innehåller gin och vodka samt de två smaksatta
vodkasorterna vodka kiwi och vodka tropical. No 1 Brands
partylåda testsäljs på den tyska marknaden, men trots detta
räknar bolaget med att den övervägande delen konsumeras
i Sverige. Fyrpacket har nämligen lanserats på Stena Line
Bordershop i Sassnitz, där de flesta av kunderna är svenskar.
Fyrpacket med sina fasade hörn och fyra kranar är en
innovativ lösning från Smurfit Kappa LithoPac. Om försäljningen på den tyska marknaden slår väl ut väntar USAlansering av konceptet med den portabla minibaren.
n

Stockholms

råaste
bar
		 finns på Åhléns

Under slagropet »No Muu« öppnade Åhléns City i Stockholm
hösten 2014 juicebaren StrÅ, som är nischad på hälsosam snabbmat.
Med juicer, wraps, glutenfri gröt och ett växthus för egen odling
av vetegräs testar varuhuskedjan den snabbt ökande raw foodtrenden. Och du gissade rätt, varken rött kött eller produkter som
innehåller laktos står på menyn.

HÄLSO-SNABBMAT. Men

trÅ är Åhlens första juicebar och tanken
är att konceptet inte bara ska locka till
sig den del av Sveriges befolkning som
är vegetarianer. Istället vill man visa även
köttätarna att vegetarisk mat inte behöver
vara något som tilltalar hälsofanatiker.
– Det här är ju redan en supertrend
i Los Angeles, Melbourne och London,
men när det gäller nyttig snabbmat ligger
vi i Sverige tyvärr långt efter, säger initiativtagaren Jonas Sandström.
Jonas har under de senaste 15 åren
gjort sig känd som kreativ och högenergisk
mångsysslare inom mat, hälsa och träning.
Han driver bland annat det egna Krav-certifierade matkaféet Koloni och basar även för
affärsområdet Food på Åhléns.

Säg »hälsokost«
och det är lätt att få
associationer till något
gammalt och mossigt…
VÄXANDE COMMUNITY. Nu är missionen

att få Sverige att förknippa rått med gott
och få bort den gamla tråkstämpeln.
– Säg »hälsokost« och det är lätt att
få associationer till något gammalt och
mossigt... som ett par tofflor med magnetsula. Och många har fortfarande en lite
misstänksam bild av vegetarianer som
militanta veganer.
– Men raw food, ekologisk odling och
mat lagad på riktiga ingredienser är en
enormt växande community över hela
världen, en livsstil för alla som vill äta bra,
må bättre och leva längre. Och på sikt en
nödvändighet för att vi ska överleva på
den här planeten.

att få ordet »snabbmat«
att associeras med
ordet »nyttig« är ingen
picknick i korvkioskernas
förlovade land.
– Vi är verkligen långt
efter med nyttig snabbmat här. Bara det faktum
att vi fortfarande har
kvar korvkiosker i det här
landet år 2015 får ju en
att undra hur det står till.
En högst tveksam köttprodukt i vitt bröd som
man sprutar grön och
röd sörja på från stora
plastflaskor. Herregud!
På StrÅ är allt lagat på plats och i så stor
utsträckning som möjligt ekologiskt odlat.
Vissa av ingredienserna är dessutom så
närodlade att man ser odlingsplatsen från
restaurangbordet. StrÅ är nämligen det
första varuhuset i världen med ett eget
vetegräsväxthus.
LIVSMEDELSFUSK. Vetegräs innehåller en
lång rad nyttigheter som klorofyll, aminosyror, mineraler och vitaminer, och är en
flitigt använd ingrediens i StrÅ:s juicer,
wraps och gröt. Även glassen från Hanna
& Lily är ekologisk.
– Fusket inom livsmedelsbranschen har
börjat uppmärksammas, men det återstår
fortfarande mycket. Titta vad en vanlig
glasspinne innehåller för slags ingredienser
så blir man ju helt mörkrädd. Och att de
flesta har vant sig vid att äta kyckling som
till stor del består av insprutat saltvatten
är beklämmande.

– Men utvecklingen går åt motsatt håll.
Det är bara en tidsfråga innan matrevolutionen tar fart på allvar och skiftet till
livsmedel som alger och insekter börjar.
Gräshoppor innehåller till exempel dubbelt
så mycket protein som kyckling, menar
Jonas Sandström.
Några gräshoppor serveras dock ännu
inte på StrÅ. Däremot är all personal utbildad inom hälsa för att kunna tipsa gästerna
om kost och näring som leder till ett sundare och friskare liv.

...och även chokladen

tuffar till sig!

Vissa titlar är enklare att uppfatta än andra.
»Slöjdlärare« är till exempel lättare att upprepa än »raw chocolatier«. Men om du frågar
Lovisa Andersson på Rawchokladfabriken i Arvika är det lika bra att lägga titeln på minnet.
För hon tror på en allt ljusare framtid för den mörka råchokladen.
RAWCHOKLADFABRIKENS

råchoklad är mörk choklad som
görs av peruanska kakaobönor
och torkas istället för att rostas
och som vid tillverkningen på
Rawchokladfabriken hettas upp
till högst 42 grader. Skälet?
– Det blir mycket nyttigare
så. Tack vare att tillverkningen
sker i så låga temperaturer blir
näringen i kakaobönan kvar i
råchokladen. Det gör att den har tre gånger mer antioxidanter än
vad som finns i vanlig mörk choklad och 30 gånger mer än i rödvin.
Och eftersom vår råchoklad dessutom är vegan, ekologisk, glutenfri och nötfri blir den också tillgänglig för väldigt många, berättar Lovisa Andersson, som alltså kan titulera sig »raw chocolatier«.
GRÖN FÖRPACKNINGSDESIGN. Design-

temat på StrÅ är en blandning av grönt
och industriellt med en blandning av rostfritt stål, kakel, träaccenter och gröna
inslag. Här kan man även köpa och ta hem
produkter och till sexpacket med juicer har
Smurfit Kappa levererat förpackningarna.
– Jag har jobbat en del med wellpapp
tidigare och visste direkt att jag ville ha
något mer stabilt än den vanliga sladdriga
sexpacken som man t ex brukar ha till öl,
säger formgivaren Lotta Jörgensen på
Fool Agency i Malmö, som har utformat
den grafiska profilen på StrÅ.
Tempot i projektet var högt, från de
första skisserna i maj 2014 till invigningen
i slutet av september. Och kanske dröjer
det inte så länge till innan man får uppleva
konceptet på andra håll i landet också.
Jonas Sandströms ambition är nämligen
att ännu fler Åhlénsvaruhus ska förråas
inom den närmaste framtiden, med Göteborg och Malmö närmast på tur.
n

KURS HOS CHOKLADEXPERT. För att lära sig hemligheterna bakom
hantverket har Lovisa gått i distanskurs hos Amy Levin i England,
en av världens mest kända experter på råchoklad. Samtidigt experimenterade hon fram företagets tre första smakvarianter, samtliga med en kakaohalt på 73 procent: En ren mörk choklad, en som
är smaksatt med mullbär och en variant som är smaksatt med de
båda sydamerikanska nyttoväxterna maca och guarana.
Som företag har Rawchokladfabriken hållit rena sprintertempot sedan bolaget registrerades i maj 2014. Förpackningarna togs
fram under sommaren, under hösten 2014 förberedde man lanseringen och i början av 2015 kom de tre första chokladkakorna ut på
marknaden.
REDAN PRISBELÖNT. Mottagandet har varit översvallande. Knappt
hade Rawchokladfabriken hunnit få ut sina kakor förrän man vann
Värmlandsdelen av rikstävlingen Gastronomiska Matverk med den
innovativa smakblandningen av lingon och björkstamsparasiten
sprängticka – eller chaga, som den heter i hälsokostvärlden.
– Vi tyckte att lingon och chaga var typiska »Värmlandssmaker«, skrattar Lovisa Andersson.
Och det värmländska tricket höll hela vägen till Stockholm.
Stjärnkocken Mathias Dahlgren delade ut priserna i Matverk 2015
och gav hederspriset »Rätt i tiden« till Rawchokladfabriken med

motiveringen att »det här är en produkt som är lite före sin tid,
än. En produkt som visar att integration innebär möjligheter och
att nya möten kan vara en del av lösningen. En njutning som också
är superfood.«
EFFEKTIVA BUTIKSDISPLAYER. Rawchokladfabrikens tre choklad-

kakor håller som bäst på att leta sig ut till specialbutiker i landet.
På rekommendation av Smurfit Kappa har de förpackats i perforerade transportlådor som med ett enkelt handgrepp förvandlas till
effektiva och självsäljande butiksdisplayer genom att överdelen
n
rivs av. Ett superenkelt sätt att sälja supermat, helt enkelt.

Öppen spolkant

– en hygienfaktor
Gustavsberg har tillverkat porslin sedan 1825 och sanitetsporslin sedan 1939. Genom åren har
företaget lanserat snålspolande toaletter, vatten- och energisparande blandare och många
fler innovationer som idag är självklara i de skandinaviska badrummen. Nu tar de nya hygieniska
toalettstolarna plats i Skandinaviens badrum.
VISSA PRODUKTER KÄNNS så självklara

PRISBELÖNT FÖRPACKNING.

att man knappast tänker på att det faktiskt
sker en ständig utveckling på området.
Toalettstolar tillhör exempelvis en produktkategori som brukar få något mindre
uppmärksamhet än när en ny smartmobil
lanseras.
Men det händer saker under ytan.
Med sina nya vägg- och golvmonterade
toalettstolar har Gustavsberg lanserat
det i sanitetsbranschen smått revolutionerande konceptet »Hygienic Flush«.

Som Performance & Passion har berättat
tidigare belönades Gustavsberg år 2011
med det internationella förpackningspriset
iF Packaging Award för den då nya wcserien Nautics innovativa och särskiljande
förpackningslösning.
Smurfit Kappa hjälpte då Gustavsberg
att ta fram en lättare förpackning som
minimerade miljöpåverkan med en viktminskning på 86 procent, samtidigt som
marknadsföringspotentialen förbättrades
med en vit etikett på den grå och skräddarsydda förpackningen.
Till de nya Nautic-stolarna med
»Hygienic Flush«-lösning bestämde sig
Gustavsberg för att göra en ytterligare
satsning på förpackningen.

ENKELT ATT GÖRA RENT. Med öppen spol-

kant och släta ytor har gamla smutsfällor
och bakteriegömmor försvunnit, utan
hjälp av starka rengöringsmedel eller mer
vattenåtgång. Låter som en given succé
i en tid när vi lägger allt mer tid på fräscha
badrum och tv-program som »Sveriges
städmästare« går på bästa sändningstid.
– Egentligen är det en väldigt enkel och
självklar idé, säger Lotta Skoog, som är
produktchef på Gustavsberg. På gamla
toalettstolar fanns en svåråtkomlig ficka,
där smuts och bakterier kunde samlas.
Nu har den ersatts med en öppen spolkant
som gör det lätt att få rent överallt. Vi valde
att behålla den övre kanten som sitsen vilar
på för att vattnet fortfarande ska kunna
spola ända upp så att hela skålen spolas ren.

– Mängden rengöringsmedel kan minskas
kraftigt eftersom Hygienic Flush-konceptets öppna och släta ytor kombineras med
den smutsavstötande ytbehandlingen
Ceramicplus. Och det går heller inte åt mer
vatten vid spolningarna. Det gör det hela
till en miljömässigt bättre lösning också,
säger Lotta Skoog.

VILLE KOMMUNICERA MER. »VVS-branschen har traditionellt inte varit så inriktad
på att utveckla säljande förpackningar.
Det har mer handlat om anonyma transportlösningar«, säger Lotta Skoog.
– Men det här var en nyhet som vi
ville kommunicera både till slutkund och
installatörer, så därför satsade vi på en
transportförpackning med färg och bilder
i offsettryck. Och den har verkligen tagit
för sig, både i butik och på lagerhyllor.
n

Dags att
gömma
nyckeln!
Minns du hajpen om »det smarta hemmet« från IT-yrans glansdagar runt millennieskiftet?
Det var då man skulle kunna sitta på distans och styra allt från kaffebryggaren till värmeelementen med en fjärrkontroll. Och att släpa omkring på en massa metallskrot i form av nycklar var
såklart sååå mycket 1900-tal. Som vanligt tog allt lite längre tid än beräknat. Men nu tror låsföretaget Assa Abloy att tiden är mogen. Hemmalåsen som styrs med mobilen är här.
Tekniken med elektromekaniska lås är långtifrån ny, men i 20 års
tid har de främst varit en fråga för stora företag och institutioner
med mycket personal, stora utrymmen och behov av att kunna
dela ut särskilda behörigheter.
Sedan några år finns en nerskalad teknik tillgänglig även för
privat bruk. Men att byta lås står av tradition inte högst på listan
för en villaägare.
– Dels tar det tid att byta ett så invant beteende som att man
ska ha ett lås med traditionell nyckel, dels byter den typiska villaägaren inte lås förrän det gamla är utslitet. Och det kan ta 20 år,
säger Magnus Eriksson som är produktchef för Yale på Assa.
BILARNA MODERNARE ÄN HEMMEN. Det intressanta är att många
svenskar har moderna fjärrstyrda lås till sina bilar, där tekniken har
känts som en naturlig del i mer än tio år. Men till huset är det fortfarande den gamla skolans teknik som gäller.
– Det kan bero på att det fortfarande finns så mycket trygghet
och symbolik i en husnyckel man kan ta på. Jag var själv »nyckelbarn« som minns hur vuxen man kände sig när man fick en egen
nyckel. Men tittar man på fördelarna med elektromekaniska lås,
så är det egentligen ganska självklart att både bekvämligheten
och säkerheten ökar.
ÖPPNA FÖR HANTVERKAREN. Assas elektromekaniska produkt

Yale Doorman kan styras med nyckelbricka, kod, fjärrkontroll eller
över internet via en app. Om hantverkaren står utanför huset och
ingen är där kan låset alltså öppnas och stängas på distans. Samtidigt lagras alla uppgifter om vem som kommer och går – och när.
– Om du kommer till jobbet och undrar om du låste ytterdörren
är det bara att logga in, så bekräftas det i en logg: »Magnus låste
07.30«. Men tekniken har lett till en del etiska diskussioner i vårt
hem. Min 19-årige son har tvingat fram att alla i familjen ska ha
samma kod för att minska känslan av att vara övervakad. Fast å

andra sidan är det inte så svårt att räkna ut vem som har kommit
hem kl 04.15 på söndagsmorgonen.
HEMTEKNIKEN KOPPLAS SAMMAN. Assa ingår i säkerhetskoncernen Assa Abloy och har precis lanserat en kampanj i samarbete
med Verisure, som är Securitas dotterbolag för hemlarm. Här håller det »smarta hemmet« på att förverkligas i en sammankopplad
helhet med inbrottslarm, brandvarnare, lås, fuktmätare och energistyrning i samma funktion.
- I grund och botten är det samma tänk som styr en modern
bil. När motorn accelererar »lyssnar« musikanläggningen på varvtalet och höjer automatiskt volymen. På samma sätt samlas viktig
information från alla delar av huset in och kan regleras med en app,
säger Magnus Eriksson.
SMART LÅS I SMART FÖRPACKNING. Samarbetet mellan Assa

Abloy och Verisure har lanserats i Norge under hösten och krävde
en specialförpackning som förenade de två varumärkenas produkter på ett naturligt sätt.
– Vi behövde en bra lösning för att bipacka Verisures SmartLock-modul till vårt elektromekaniska lås och åkte till Smurfit Kappa
LithoPac i Nybro för att diskutera
vilka möjligheter som fanns.
– Redan nästa dag hade de tagit
fram två förslag och två dagar efter
besöket hade vi förpackningsförslagen framför oss och kunde ta
beslutet. Det var en bra och lättarbetad lösning som gick imponerande snabbt att få fram, berättar
Bengt Kruse, som är teknisk säljare
på Assa Abloy.
n

GASEN I BOTTEN
för mikrobryggeriet

Håkan Nilsson i Remmarlöv utanför Eslöv är förmodligen Sveriges snabbaste ölbryggare.
Som sexfaldig Europamästare i dragracing har han inte blinkat för hastigheter på över 500
km /tim. Men nu är det ett något stillsammare tempo som gäller. I januari lanserades de tre
första ölsorterna från det egna mikrobryggeriet som är inrymt på släktgårdens gamla loge.
DET LÅTER KANSKE SOM ett stort steg att gå från dragracing

i hastigheter som har nått 504 km/tim till ölbryggningens något
långsammare konst. Den gemensamma nämnaren är kanske att
Håkan Nilsson gillar utmaningar. Och att skräddarsy en lösning
för att få det resultat han vill ha.
– När jag sysslade med dragracing hade jag en specialbyggd
bil på 8000 hästkrafter. Det är som att skjutas ut ur en kanon,
berättar han med ett leende.
USA INSPIRERAR. Det är bara ortsnamnet »Remmarlöv« som

»Sveriges snabbaste
ölbryggare«

skvallrar om att Håkan Nilssons tre första ölsorter faktiskt kommer från Sverige. Med namn som »The Jeenius«, »The Crimson«
och »The Holley« är det en klart amerikansk touch över det nya
uppstickande ölbolaget från Skåne – från innehållet till etiketternas design. Och det är ingen tillfällighet.
– Vi är klart inspirerade av den amerikanska mikrobryggeritrenden, eftersom USA sedan flera år leder utvecklingen på det
här området. Skillnaden mellan europeiska öl är väl att de bryggs
med malt som bas medan amerikanska öl betonar humlen.
– Eftersom ale är den ursprungliga och mest traditionella ölsorten ville vi göra en uppdaterad ale med starkare humlekaraktär.
Och för att skapa en förnyad smakupplevelse använder vi nästan uteslutande
amerikansk humle som Sincoe, Cascade,
Columbus och Amarillo, berättar Håkan
Nilsson.
DET JÄSER PÅ LOGEN. Mikrobryggeriet

installerades under 2014 på det gamla
spannmålslagrets loge hemma på släktgården i Remmarlöv. Där bryggs ölet i tusenliterssatser, en process som tar allt från
tio dagar till två månader beroende på öltyp.
De första smakerna lanserades på
Systembolaget i januari 2015 – en ljus ale
(The Holley), en röd ale (Crimson) och en
IPA (The Jeenius). Alkoholstyrkorna ligger
mellan 4,8 och 6,8 procent. Distributionen
är till en början lokal, men Håkan Nilsson

hoppas förstås på spridning till övriga landet.
– Den första omgången öl säljs i kategorin »lokalt och småskaligt«, vilket inledningsvis betyder att ölet bara kan köpas på
Systembolaget i Malmö, Lund, Eslöv och Landskrona. Men om det
säljer bra där kan det ta sig vidare ut i landet.
STOR POTENTIAL. På ett sätt har mikrobryggeritrenden ritat om
den svenska ölkartan, men enligt Håkan Nilsson är fortfarande
95 % av den öl som säljs i Sverige av typen »en stor stark«.
– Det visar vilken potential det finns. Om bara ytterligare
5 % av Sveriges öldrickare får upp ögonen för alla nya spännande
smaker, så har vi chansen att fördubbla omsättningen.
För att Remmarlöv gårdsbryggeri lättare ska kunna armbåga
sig in på de svenska matborden och bardiskarna har man från
början satsat på att få till rätt uttryck i designen. Varje etikett är
försedd med silhuettbilder på kycklingar.
KYCKLINGFARM. »Vi ville ta fram snygga och kul etiketter så
att vi fick flaskor som inte skämdes för sig i något sammanhang.
Vad kycklingarna har med saken att göra? Remmarlöv är en
kycklingfarm – det är vårt »bread and butter«. Än så länge är mikrobryggeriet mest en kul hobbyverksamhet,
skrattar Håkan Nilsson. Kycklingarna har
även letat sig in på transportlådorna från
Smurfit Kappa. Och med texten »Made in
Skåne« stolt tryckt på lådan råder det ingen
tvekan om var den nya uppstickaren på
ölmarknaden kommer från.
Och eftersom öldrickning och bilkörning
är en synnerligen dum idé – framförallt i hastigheter över 500 km/tim – rekommenderar
vi att en lämplig flaska från Remmarlöv
avnjutes till nedanstående klipp från
YouTube, där man får en känsla av hur det
är att sitta bakom ratten på en bil som med
8000 hästkrafter ormar sig fram i raketfart
n
på en smal dragracingbana.

www.youtube.com/watch?v=Yqy49iIq0f4

BONA HITTADE EN
BÄTTRE TAPPLINA
Golvlackföretaget Bona i Malmö behövde
uppdatera en av sina tre tapplinjer med en ny
slitslåderesare och eftersom Smurfit Kappa
levererar transportlådorna fick de rådet att
testa en maskinlösning från samma leverantör.
En bättre lösning än Bonas befintliga utlovades.
Och levererades.

ånga förknippar Smurfit Kappa med wellpapp, men inte
lika mycket med maskintillverkning. Men faktum är att
Smurfit Kappa även är en ledande maskintillverkare med
100 anställda i Sverige, England, Italien och Tyskland.
I snitt lämnar en maskin om dagen någon av Smurfit Kappas
tillverkningsenheter. En stor del av verksamheten handlar
också om att skapa optimala förpackningslinjer, där såväl
egentillverkade maskiner som maskiner från andra
tillverkare ingår.
Här är några aktuella exempel på hur Smurfit Kappa
har optimerat en förpackningsprocess med rätt
rekommendationer – och installationer.

»

Bona » Cold Water Prawns » Waba Fun » Norrmejerier

Bona tillverkar några av branschens mest eftertraktade golvlacker och med 18 dotterbolag och
distributörer i mer än 70 länder i Europa, Sydamerika, Asien och Nordamerika är det en strid ström
förpackningar som varje dag lämnar tillverkningsenheten i Malmö.
På den sista av Bonas tapplinjer restes fortfarande transportlådorna manuellt, men Smurfit
Kappa rekommenderade en automatiserad lösning med en slitslåderesare från den holländska
maskintillverkaren Lantech.
– Vi har en lång relation med Smurfit Kappa
som leverantör av våra wellpappförpackningar
och när de rekommenderade oss sin maskinlösning tyckte vi att det lät intressant, säger
Lennart Edbladh, teknisk chef på Bona.
– De andra tapplinjerna har gamla slitslåderesare från andra leverantörer och vi var lite
nyfikna på om det verkligen skulle bli någon
skillnad med Smurfit Kappas lösning, så de fick
chansen att visa vad de gick för.
– Vi kom igång med produktionen i februari
2015 och linjen har fungerat utmärkt redan från
början. Vi har säkerställt produktionen och ökat
kapaciteten. Det blev en alldeles perfekt lösning
n
för vår del.

RÄT T R ÄKN AT

i räkfabriken

Brukar du också klaga på vädret när det duggar lite eller är molnigt? Vad sägs i så fall
om att hänga med 20 mil norr om polcirkeln – med snöfritt bara under sommarmånaderna och dagsljus några timmar på förmiddagen under vintern? Välkommen till
Senjahopen, Norges räkfångarcentrum.
Här uppe i Nordens nordligaste spets fiskas några av världens mest åtråvärda fiskeprodukter; de läckra ishavsräkorna
som lever sitt liv i temperaturer på mellan en och sex grader.
Företaget Cold Water Prawns (CWP) har en marknadsandel om svindlande 90 procent och förpackar ett bra år upp
till 7000 ton djupfrysta räkor i det lilla samhället Senjahopens
hamn. Räkorna exporteras bland annat till Sverige, Finland,
England och Frankrike.
AUTOMATISERAD LÖSNING.

Men fabrikens manuella förpackningslinje var i behov av
en modern automatiseringslöning för att man skulle kunna
öka produktionstakten. Tiden
var dock en faktor. Beställningen till Smurfit Kappa kom
i oktober 2013 och önskemålet var att den nya förpackningslinjen skulle vara
installerad och klar för produktion i februari 2014.
Smurfit Kappas maskinsäljare Lasse Tuneld pusslade
ihop en sann europeisk lösning bestående av fyra delar; en
slitslåderesare från Holland, en lådpackare samt ingående
banor for horisontell transport från Tyskland, en lådförslutare från Danmark och en vertikaltransportör från Sverige.
– Uppdraget hade ett antal kvalificerade utmaningar
utöver den korta tiden: inte nog med att fyra maskiner från
olika leverantörer skulle sättas samman till en fungerande
linje, det skulle dessutom installeras på en plats långt ute
i den arktiska periferin – och det i en lokal där spelrummet
för att över huvud taget få in maskinerna var mindre än en
centimeter, berättar Lasse.

MILLIMETER AVGJORDE. Lösningen blev att koppla ihop

två av maskinerna – den danska lådförslutaren och svenska
vertikaltransportören – hos leverantören Inter System i
Ängelholm. Sedan skickades linjen i tre delar från Holland,
Sverige och Tyskland till Senjahopen. Och med bara några
millimeters spelrum bets det en del på naglarna.
– Vi hade gjort oerhört noggranna lasermätningar för att
vara säkra på att maskinerna skulle gå in i fabriksbyggnaden,
men det hindrar ju inte att det var
ganska nervöst när det verkligen
gällde, berättar Lasse Tuneld.
UPPFYLLDE FÖRVÄNTNINGARNA.

Men alla mätningar stämde och i
februari 2014 var maskinerna på
plats i en tvåplanslösning som
därefter har visat sig fungera
precis så bra som förväntat.
– Vi var väl förberedda inför
bytet och allt gick precis enligt
planerna. Idag har vi uppnått de
produktionsmål vi eftersträvade
och är verkligen jättenöjda med Smurfit Kappas maskinlösning, berättar Sören Einarsen, som är teknisk chef på CWP.
ALLA SLITDELAR PÅ PLATS. Med två timmars bilresa till

närmaste flygplats gäller det dock att vara förberedd på det
mesta. Därför har CWP sett till att ha alla slitdelar som fotoceller, cylindrar och så vidare på lager, så att man minimerar
produktionsstopp när det är dags.
Vilket innebär att det ser ännu ljusare ut för alla som
älskar ishavets läckerheter. Kanske dags att skänka en tacksamhetens tanke till de som trotsar vind, storm och mestadels mörker för att förgylla fredagsmyset för oss andra? n

Sanden
blev till		
			
guld
Den fascinerande och positiva känslan av att forma
fuktig sand med händerna förenar både ung och
gammal. Vilket förklarar varför såväl treåringar
som 90-plussare är lika viktiga målgrupper på den
växande marknaden för formbar sand.
MAN SKULLE KUNNA TRO att dagens barn

i dessa tider av avancerad teknik hade
tappat en del av intresset för att leka med
sand. Men inte. På Waba Fun i Falkenberg
är man specialiserade på olika sorters
formbar sand och där pekar försäljningskurvan brant uppåt.
Företaget säljer sin sand till länder
över hela världen, men USA är den största
marknaden. Hemligheten bakom framgångarna sitter i de olika specialvarianter
av formbar sand som företaget har utvecklat tillsammans med den svenska tillverkaren Delta of Sweden AB.
Sanden saluförs under varumärket
Kinetic Sand och vänder sig såväl till
treåringar som äldre personer med t ex
reumatiska besvär.
SANDEN STIMULERAR. »Att arbeta med
kinetisk sand har till exempel visat sig
vara utmärkt för äldre människor med

reumatisk värk eller för stimulans inom terapimarknaden.
Sanden är varm och skön
att röra vid, man håller igång
händerna och får stimulans av
att forma saker efter eget huvud. Och för
många är det skönt att få bekräftat att man
faktiskt kan lära sig nya saker när man har
passerat 90 år«, säger Ingela Sjöberg som
är vd på Waba Fun.
Men den största målgruppen är de
yngre barnen, för vilka den formbara och
kladdfria sanden blir ett sätt att utforska
sin egen kreativitet och för att träna finmotoriken.
– Den fria kreativiteten är viktig i samhället, men saknas tyvärr alltför ofta.
Därför är det bra när de små barnen får
arbeta fritt och själva kan klura ut hur man
ska göra för att skapa saker med sina händer. Det ska vara öppet och inbjudande,
då stimuleras fantasin och kreativiteten.

EFFEKTIV AUTOMATISERING. Sanden
packas i en påse som sedan läggs i en
wellpappförpackning. Förpackningen har
tidigare skett manuellt, men den ökande
efterfrågan har lett till att företaget i höstas investerade i en ny automatiserad
förpackningslinje med två nya maskiner
som levererades av Smurfit Kappa.
– Det blev en väldigt effektiv maskinlösning som fungerade precis så bra som
vi vågade hoppas. Det gick smidigt att
installera den och få igång produktionen
igen. Tack vare den här satsningen kunde
vi gå ner från tvåskift till enskift och ändå
öka försäljningen med över 300 % under
2014, berättar en nöjd Ingela Sjöberg. n

Fett lyft för Norrmejeriers crème fraiche
Det märks kanske inte i butikshyllorna, men sedan Norrmejerier
i höstas moderniserade sin förpackningslinje för crème fraiche
och yoghurt har effektiviteten ökat markant.
Norrmejeriers gamla trågresare för crème fraiche och yoghurt
var från 1999 och med en verkningsgrad på bara 60 – 70 procent
behövdes en rejäl uppdatering för att minimera kassationer och
få upp effektiviteten.
– Eftersom Smurfit Kappa levererar våra transportförpackningar såg vi ett stort värde att få maskinlösningen från samma
leverantör. Om något kör ihop sig är risken annars att pappers-

leverantören skyller på maskintillverkaren och tvärtom. Och nu
fick vi en utmärkt helhetslösning, säger David Aretorn, som är
processtekniker på Norrmejerier.
Den nya trågresaren beställdes från den engelska maskintillverkaren Smurfit Kappa Maskinsystem Yate och efter en
smidig och i stort sett felfri installation ökade verkningsgraden
till 98 procent.
– Det är en stabil och tillförlitlig maskinlösning i en öppen
lösning som dessutom är ergonomiskt vettig och mycket enkel
att serva och städa. Vi är väldigt nöjda, säger David Aretorn. n

Sekunderna

som avgör allt
		 		 i butiken

Att »slaget står i butiken«
är en gammal sanning i detaljhandeln – och i dagens fragmenterade och extremt konkurrensutsatta marknad är det en
sannare sanning än någonsin.
En normalkund fattar beslut
om köp eller inte på några
sekunder. Och ny forskning visar
allt tydligare vad som skiljer ett
vinnande varumärke från andra.

unskapen om kundernas köpbeteende
inom detaljhandeln fortsätter att öka i takt
med nya forskningsrön och allt fler varumärkesägare ägnar nu stort intresse åt
samspelet mellan produktens primärförpackning, sekundärförpackning och
kunden under de få sekunder ett köpbeslut
tas vid butikshyllan.
Sedan Smurfit Kappa invigde sitt
Experience Centre i Eslöv för snart ett år
sedan har våra kunder och partners i realtid
fått nya insikter om hur väl olika förpackningskoncept fungerar bland andra i en
butiksmiljö. Företag som exempelvis Orkla,
Cloetta, Tetra Pack och Kiviks Musteri är
redan igång med intressanta samarbetsprojekt på grundval av
erfarenheter gjorda
i Experience Centre.
Och fler är på väg.

med en rad nytänkande verktyg som gör
det möjligt att snabbare skapa effektivare
förpackningslösningar.

produkten i ett tidigt skede, säger Lube
Belokozovski, som är design- och innovationschef på Smurfit Kappa.

KONSUMENTPANEL PÅ NÄTET VÄGLEDER
VARUMÄRKESÄGARE. Den senaste i raden

50 % MER SYNLIGHET MED SHELF-FACER.

av nya tjänster från Smurfit Kappa bygger
på avancerade och webbaserade ögonrörelsemätningar och analyser. En panel av
verkliga slutkonsumenter (som varumärkesägaren väljer) används för att snabbt och
effektivt få insikter om vilket genomslag
olika förpackningslösningar faktiskt kommer att få i butiken – innan de produceras.
Eftersom de »skarpa« tester som görs

KÖPBESLUT FATTAS PÅ
NÅGRA SEKUNDER.

Undersökningar visar
att kunder i genomsnitt
spenderar 20 minuter i
en livsmedelsbutik – 17
av dessa spenderas
genom att gå omkring
och tre minuter åt att
söka och välja produkter. Med i genomsnitt
15 inköp per besök
innebär det att varje
köpbeslut fattas på
tolv sekunder, vilket
inte överraskande
leder till slutsatsen att
köpbesluten i regel
görs undermedvetet
och starkt triggas av
budskap, färger och
former i butikshyllan.
Som en av världens
ledande tillverkare
av pappersbaserade förpackningar har
Smurfit Kappa en central plats i påverkan
av dessa köpbeslut genom de hyllfärdiga
förpackningar som många dagligvaruprodukter levereras i. Utvecklingen mot allt
mer avancerade hyllfärdiga förpackningar
(»shelf ready packaging«) blir ett starkt
komplement till varumärkenas egna förpackningar.
För att tydligare förstå mekanismerna
bakom de sekundsnabba köpbeslut som
kunderna fattar har Smurfit Kappa skapat
en unik utvecklings- och analysprocess

En annan intressant nyhet i butiksledet är
Smurfit Kappas självpåfyllande hyllfärdiga
förpackningskoncept Shelf Facer, som med
en enkel och smart lösning automatiskt
matar fram produkter så att butikshyllan
inte ser utplockad ut.
Lösningen har visat sig öka produktens
synlighet på hyllan med upp till 50 % vilket
leder till en betydande ökning av potentiell
försäljning. Omfattande tester och insikter
om butikskunders beteenden har bekräftat fördelarna med lösningen
som automatiskt flyttar
fram produkten i den
hyllklara förpackningen.
I och med att hyllpresentationen förbättras
kan varumärken dra full
nytta av möjligheterna
till marknadsföring i
butiken.

KRANAR

hetare än någonsin!
Det fanns en tid när valet av vattenkranar till toaletter, badrum och kök
inte var något som vanliga konsumenter lade sig i – det var en fråga för rörmokare eller
arkitekter. Men idag har även kranarna blivit en del av det grasserande inredningsintresset
– vilket har fått tillverkarna att titta lite närmare på hur förpackningarna ser ut.
FÖRPACKNINGEN SJÄLVSÄLJANDE. Samtidigt uppdaterades
förpackningens tekniska lösning med en rivremsa. Den gamla
förpackningen kunde nämligen öppnas väldigt enkelt, vilket
i kombination med den knapphändiga informationen gjorde att
många öppnade förpackningen för att se hur kranen såg ut.
Den nya förpackningslösningen har visat sig fungera som en
effektiv spärr mot detta. Bilderna på förpackningen visar kranen
och rivremsan gör att man inte frestas öppna förpackningen.
Den har till och med visat sig vara så effektiv att vissa byggmarknader har kunnat ta bort ytterligare förslutning.
EXKLUSIVT INREDE. I samband med att konsumentförpackningarna uppdaterades gjorde Ostnor även en del övriga förändringar.
Inredet har till exempel fått ett rejält lyft med en kombinationslösning av wellpapp, miljövänlig plast och en Sealed Air-lösning som
ger intrycket att kranen svävar i luften när man öppnar förpackn
ningen.

BUTIKSMARKNADSFÖRING ALLT VIKTIGARE.

med etablerade varumärken är hemligstämplade har Smurfit Kappa låtit utföra
ett antal europeiska konsumentstudier
med den fiktiva produkten L’Aroma.
– Syftet med studierna har varit att
undersöka i vilken grad hyllfärdiga förpackningar påverkar butikskunders agerande
mot ett köpbeslut. I fallet L’Aroma – i butik
presenterat som en kaffeprodukt – visade
det sig att enkla förändringar i hyllpresentationen gjorde att butikskunder hittade
produkten 22 % snabbare men även att
67 % fler butikskunder uppmärksammade

Intresset för hyllklara
förpackningar har ökat i
takt med större insikter
hos varumärkesägare
om detaljhandelns och
kunders agerande. Exempelvis görs 76 % av
köpbesluten vid själva
butikshyllan samtidigt
som fler butiker insett
värdet med och ökat
användningen av hyllklara förpackningar.
– Ofta utgör hyllklara
förpackningar upp till
40 % av det som visuellt
är synligt i butikshyllan. Eftersom dessa
är kombinerade transportlådor har de
traditionellt sorterats in under begreppet
»logistik«, men att det bara är en liten del
av sanningen står nu klart för allt flera varumärkesägare, menar Lube Belokozovski.
Vilket förklarar varför aktiviteten på
Smurfit Kappas Experience Centre, med
sina möjligheter att testa och förstå effekterna av marknadsföring med hyllklara
förpackningar innan det blir skarpt läge,
bara ökar och ökar.
n

Det svenska armaturbolaget Ostnors specialitet är vattenkranar
som är mera kända via varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson. Tidigare var förpackningarna minst sagt spartanska
och bestod av en enfärgad låda med ett tapetmönster bestående
av logotypen.
Men i takt med såväl ett ökat inredningsintresse som ökat
produktutbud har konsumenter börjat välja vattenkranar med
samma omsorg som när de bestämmer vilken nyans det ska vara
på badrumskaklet. Och i den processen har även vattenkranar
tagit allt större plats på byggmarknadernas butikshyllor.
Lösningen blev en mer attraktiv och konsumentanpassad
förpackning med färgbilder och information om produkterna.
Satsningen påbörjades under våren 2014 och fortsätter under
första halvan av 2015 med ett successivt utbyte av hela produktsortimentet.
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Scanpack

lockar som aldrig förr!
Skulle du också vilja ställa ut på norra Europas största förpackningsmässa? Bra, ställ dig i kö till en plats 2018. För årets stora
förpackningshändelse är nämligen slutsåld till sista kvadratcentimetern.
Scanpack är förpackningsmässan som lockar alla med minsta
affärsintresse av förpackningar för att se det senaste och helst
kunna göra en spaning mot framtiden också.
Scanpack arrangeras bara vart tredje år och när höstens
upplaga går av stapeln den 20 – 23 oktober lär det bli högtryck
i entrédörrarna på Svenska Mässan i Göteborg. Runt 15 000
förväntansfulla besökare kommer att samsas med de cirka 4000
personer som arbetar på de utställande företagen.
UTSÅLT FÖR FÖRSTA GÅNGEN. »Det är första gången någonsin

som mässan är utsåld ett halvår innan den börjar, vilket förstås
känns väldigt positivt. Dels signalerar det att intresset för förpackningsbranschen fortsätter att
öka, dels att vi som arbetar med
mässan uppenbarligen erbjuder
något som är attraktivt«, säger
Anna-Lena Friberg, som är
affärsansvarig för Scanpack.
Hälften av besökarna på
Scanpack kommer från livmedels- och dryckesindustrin,
övrig tillverkningsindustri och
plastindustrin. Besökare som
är nyfikna på Europas hetaste
förpackningsinnovationer kommer inte bara från Skandinavien.
Delegationer från till exempel
Japan, Kina och Indien är inte
ovanliga i mässmontrarna.

MINDRE MATSVINN ÅRETS HETASTE TEMA. Ett av årets teman är

en samhällsfråga som berör politiken, konsumenterna och livsmedelsbranschen och därmed håller på att segla upp som prioritet
även för förpackningsbranschen. Beräkningar på matsvinnets
omfattning visar att var fjärde matkasse slängs, en helt onödig
påfrestning på miljön som börjar bli uppenbar för allt fler. FNinitiativet »Save Food« kommer att vara ledstjärna för seminarier
i ämnet under mässan. »Save Food« handlar om hur man med
gemensamma krafter kan bidra till att minska detta enorma slöseri
med mat. Och där kan t ex förpackningsbranschen både vara problemet och lösningen. Det är en spännande och angelägen fråga.
– Som hotell- och mässarrangör är vi också högst delaktiga
i arbetet med att minska svinnet – på Svenska Mässan och Gothia
Towers finns sju restauranger och serveringen är en jätteapparat
med stora kvantiteter mat och dryck varje dag. Men allt som vi kan
ge bort skänks till hjälporganisationer, säger Anna-Lena Friberg.
SIKTET INSTÄLLT PÅ 2018.

Med en arbetsuppgift som
syftar till ett arrangemang
vart tredje år kan man förledas
att tro att tiden efter mässan
ägnas åt att vila upp sig.
– Inte en chans. Analysarbetet och utvärderingen börjar
direkt efter mässan och sedan
gäller det att börja arbeta med
Scanpack 2018. Ungefär 50
procent av deltagarna brukar
vilja säkra sina platser redan
inom ett halvår efter avslutad
mässa. Så semestern får vänta,
ler Anna-Lena Friberg.
n

Vill du veta mer? Kontakta oss eller beställ information på smurfitkappa.se
Smurfit Kappa är ett av världens största pappersbaserade förpackningsföretag. Smurfit Kappa Sverige har fabriker i Brännögård, Eslöv, Gävle
och Nybro. Dessutom ingår enheterna Lagamill, Pegewell, Svewell, Welltillverkaren, Pirkan Pakkaus, FlexoLine, OnWell, Colours, LithoPac,
och Liquid Packaging. Huvudkontoret är placerat i Eslöv.
Box 1104 241 26 Eslöv Tfn +46 (0)413 680 00 www.smurfitkappa.se

