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Summery  
This report presents the results of a bachelor’s degree thesis in mechanical engineering at 
Halmstad University. The thesis Development of packaging in the food industry 
represents 15 ECTS-credits and has progressed over a time period of 20 weeks during the 
spring of 2009. The thesis is a obligatory part of education at a bachelors degree level. 
The purpose for the students is to apply both the theoretical knowledge they have 
acquired during there education with the practical aspects of a project with company 
collaboration. 

This thesis is a result of the close collaboration between students at Halmstad University 
and the Swedish salt distributor Hanson & Möhring AB. The project’s main purpose was 
to develop an environmentally friendly packaging for their brand Falksalt™.  

Salt is one of the world’s cheapest commodities which require a packaging that follows 
the low cost in both material and manufacturing aspects. By investigating about materials 
effects on the environment, there recyclability and Swedish recycling statistics we came 
up with the conclusion that glass and paper  were the most suitable material to base our 
packaging upon. 
 
Our final concept after thorough analysis concluded that the demand of the consumer 
market would best be met with a refill system. The concept consists of a one time 
purchase of an elegant container made out of glass which is refilled when required from a 
refill package manufactured from highly recyclable paper. After calculations in 
comparison with the current non refill system we could cut down the transportation 
volumes by 24% and as a bonus also reduce the carbon footprint. 

The results of this thesis have been passed on to Hanson & Möhring for further 
development.



 

Sammanfattning   
Rapporten redovisar resultatet från det examensarbete som utförts av teknologer vid 
Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet 
Utvecklingsprojekt av förpackning inom livsmedelsindustrin omfattar 15 högskolepoäng 
och har utförts under 20 veckor, våren 2009. Examensarbetet är en obligatorisk del av 
utbildningen och syftar till att studenten skall tillämpa de kunskaper den har givits under 
utbildningen i ett projekt relaterat till verkligheten.  

Examensarbetet har utförts i samarbete med saltdistributören Hanson & Möhring AB. 
Projektets huvudsyfte var att ta fram en miljövänlig förpackning åt deras varumärke 
Falksalt.  

Då salt är en av världens billigaste råvara var förpackningens alla kostnader tvungna att 
hållas nere. Genom att se över olika materials miljöpåverkan, återvinningsmöjligheter 
samt Sveriges återvinningsstatistik såg vi att glas och papper var de bästa materialet att 
tillämpa i vårt projekt. Dessa material skulle ligga till grund för vår framtida 
miljöförpackning.  

Vårt vinnande koncept, efter viktning samt analyser, innebar att konsumenten kommer 
använda sig av ett refillsystem. Konceptet går ut på att man en gång köper en elegantare 
glasburk, vilken man fyller på vid behov med en refillförpackning av återvinningsbart 
papper. Efter beräkningar kunde vi utläsa att refillkonceptet i jämförelse med den 
befintliga icke refillförpackningen kommer innebära en volymbesparing av 24 % vid 
transport.  

Konceptet har lämnats över till Hanson & Möhring för ytterligare utvecklingsarbete.  
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1 Bakgrund  
Examensarbete är ett obligatoriskt moment för en kandidatexamen inom maskinteknik på 
Maskiningenjörsprogrammet. I projektet ska teknologer använda sig av de kunskaper som 
dem fått under utbildningen och tillämpa dem i dess arbete. Projektet motsvarar 15 
högskolepoäng och skall utföras på 20 veckor. Teknologerna kommer att utföra projektet 
i samarbete med Hanson & Möhring. Detta företag är även uppdragsgivare.   

 

1.1 Hanson & Möhring AB 
Hanson & Möhring AB har sedan 1830 funnits i saltbranschen. Företaget har gått från att 
vara en lokal saltimportör till att bli en del av Europas största oberoende saltdistributör. 
Företaget säljer salt till länder som bland annat Holland, Danmark, Tyskland och Norge. 
Deras affärsområde är Väg, Lantbruk, Konsument & Livs, Industri och Vatten.  

Företaget tillhör idag Salinity Group, som är ledande inom saltbranschen i Europa. Under 
Salinity Group finns även Skogens kol och Salinity UK.  Salinity Group hämtar årligen ca 
500 000 ton salt från England, Polen, Chile, Tyskland och Cypern.  
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2 Problemformulering 
Falksalts mest sålda förpackning tillverkas idag utav plasten Polypropen. Då företaget vill 
satsa mer på miljön har man beslutat att se över den befintliga förpackningen. Kanske är 
det så att den inte ger någon större inverkan på miljön? Kanske finns ett bättre alternativ? 

Då Falksalt är ett väl inarbetat varumärke vill man inte gå ifrån den befintliga 
förpackningens designspråk. Samtidigt vill man att konsumenten ska se tydligt på 
förpackningen att Falksalt är ett företag, som vill ligga i framkanten gällande miljön. 

Företaget vill på detta sätt öppna upp möjligheten att arbeta fram en mer miljövänlig 
förpackning. 

3 Syfte och mål 
Målet för detta projekt är att ge Falksalt ett förpackningskoncept, som dem kan tillämpa 
på dagens förpackningar. Resultatet av detta projekt skall i så stor utsträckning som 
möjligt möta de krav som ställs i kravspecifikationen. En gentemot dagens förpackning 
mer miljövänlig variant.  

4 Avgränsningar 
Projektet syftar till att se över den befintliga förpackningen och om det skulle finnas ett 
mer miljövänligt alternativ. Teknologerna ska dels fastställa det material som anses mest 
miljövänligt och dels utveckla ett förpackningskoncept. Kostnadskalkyl samt vilket 
företag som kommer vara ansvariga för tillverkningen kommer inte att fastställas i 
projektet.  

5 Förväntade resultat  
Projektet skall redovisas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i 
Halmstads bibliotek. I rapporten kommer teknologerna att redovisa alla de moment som 
arbetet innefattar samt en del bilagor som kan underlätta för en närmare förståelse. 
Resultatet kommer att redovisas för handledare, uppdragsgivare och examinator samt för 
de intressenter som besöker UTEXPO-mässan 2009.  
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6 Metod   
Projektet kommer genomföras i följande stadier; undersökning, idégenerering, 
principlösning samt prototypbygge. Med vägledning av handledare på Högskolan i 
Halmstad och Hanson & Möhring kommer teknologerna bedriva ett självständigt arbete 
på 20 veckor. Arbetet kommer att presenteras i form av rapport, redovisning samt 
utställning på UTEXPO-mässan 2009.  

Projektet startade med en tidsplanering (se bilaga 2 – Gantt-schema) där samtliga moment 
fanns med. Därefter satte teknologerna upp en kravspecifikation som skulle ligga till 
grund för de egenskaper som förpackning krävde. Innan arbetet med den nya 
förpackningen började, analyserades den befintliga. Undersökningar som berörde allt från 
materialets miljöpåverkan till vilka märkningar förpackningen erhåller gjordes. Detta för 
att veta exakt hur förpackningen ser ut idag. Därefter undersöktes alternativa material och 
märkningar.  

För att undersöka alternativa förpackningar och få inspiration till brainstorming 
skannades marknaden av. Förpackningar som finns såväl inom saltbranschen som 
utanför. Brainstormingen resulterade senare i 5 principlösningar som teknologerna 
arbetade vidare med.  

De fem principlösningar som hade arbetats fram viktades mot varandra. Av viktningen, 
samt diskussion med uppdragsgivare valdes det att gå vidare med två av alternativen, där 
ett av dem skulle prioriteras. På dessa två alternativen gjordes SWOT-analyser och 
volymberäkningar och ledde till valet av det alternativ som skulle utvecklas. 

För att få en visuell bild av förpackning togs en prototyp fram. Glasburkarna hade 
teknologerna tidigare i projektets gång sökt upp och locket togs fram genom att rita upp 
geometrin i Catia V5 och sedan skrevs ut i prototypframtagningsmaskinen FDM.  

Vid insäljning till Hanson & Möhrings återförsäljare ICA AB gjordes argumenterande 
underlag som företaget kunde använda sig av. 

Under hela projektets gång har Internet varit en av de informationskällorna teknologerna 
använt sig av. De flesta företag har idag en egen hemsida som är väl uppdaterad. I de fall 
information om priser eller specifika förpackningar sökts, har kontakt med företaget tagits 
per telefon och i vissa fall har e-post används.   

Vid de tillfällen information har sökts angående tabeller eller formler har vi använt oss av 
litteratur. För vidare information om vilken litteratur som används se referenslista.  



 

 4 

7 Dagens förpackning 
Falksalts mest sålda förpackning är den cylinderformade 
Polypropenburken. Förpackningen finns i fem olika färger och dessa i 
sin tur i två olika storlekar. Den mest sålda förpackningen är den större 
av dessa två som har en volym på 29673 mm3. Den mindre varianten 
har en volym på 12560 mm3.   

Idag har Falksalt fem olika varianter salt. Fint havssalt, Fint bergssalt, 
Himalaya salt, Fint salt utan jod och Fint salt med jod. Dessa har lock- 
och textfärgerna orange, röd, blå svart och rosa. 

På senare tid har dagens förpackning ökat i tillverkningskostnader,  
vilket också blir en bidragande orsak till att företaget vill se över andra 
förpackningsmöjligheter.  

Dagens förpackning är tillverkad av polypropen. Detta visas på 
förpackningens undersida i form av märkningen Tre pilar. Detta är en 
märkning som finns på förpackningar och beskriver vilken sorts plast 
den är tillverkad i. På burkens undersida finns även en märkning som 
beskriver att produkten någon gång under sin funktionella tid i bruk 
kommer att komma i kontakt med livsmedel.  
Mer om detta i bilaga 10 – Förpackningsmärkningar inom 
livsmedelsindustrin.  

8 Förpackningar på marknaden 
För att veta vilka förpackningar, som redan finns på marknaden gjordes en undersökning 
på några av de största livsmedelskedjorna. Teknologerna skannade av marknaden både på 
salt- krydd- och andra livsmedelsförpackningar.  

Det som kunde se av denna undersökning var att de flesta inom livsmedelsbranschen 
använder sig av papp- glas och plastförpackningar. De övriga stora leverantörerna av salt 
på den svenska marknaden är Jozo och Santa Maria. Jozo använder sig idag av en 

plastförpackning i Polypropen. Santa Maria använder sig av Polyetylentereftalat.  
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9 Kostnadskalkyl 
I början av projektet tillhandahöll kostnadskalkyler på dagens förpackning. Av dessa 
kalkyler kunde teknologerna avläsa kostnader för tillverkning, transport, emballage samt 
påfyllning. Av kalkylen räknades även pålägg och vinster ut. Dessa siffror skulle ligga 
som underlag för framtidens förpackning. Med hänsyn till Hanson & Möhring kommer 
det inte ske någon publicering av denna kostnadskalkyl. 

10 Materialundersökning  
För att kunna gå vidare på projektet gjordes en materialundersökning. Material som 
tidigare används till förpackningar undersöktes. Teknologerna gjorde även en 
undersökning för att hitta eventuellt material som fortfarande låg i forskningsfasen. 
Materialen följer nedan. 

10.1 Glas 
Glasets grund består av fyra olika beståndsdelar: glasbildaren, flussmedel, stabilisatorer 
och luttringsmedel. 

Glas består till största del av sand (59%) men innehåller även Soda (18%), Dolomit 
(15%), Kalksten (4%), Nefelin (3%) och Sulfat (1%). Dessa komponenter är råmaterial 
som smälts samman till en temperatur på 1500 grader Celsius för att sedan kylas till 1100 
grader C. Själva glasbildaren är Kiseldioxid som i form av sand som har förmågan att 
bilda en underkyld vätska. I vanligt glas förekommer kiseldioxid till 72%.  Flussmedlet, 
som oftast består av natriumdioxid eller kaliumdioxid, används för att göra glasmassan 
mer lättflytande. För att göra glaset mer lättarbetat tillsätter man stabilisatorer som till 
exempelvis zinkoxid eller blyoxid. Luttringsmedel används för att glasmassans 
cirkulation skall öka, men även att eliminera blåsor där Natriumsulfat används.  

Glas är ett flytande material vilket kan anses, som en vätska som långsamt håller på att 
stelna. I metaller bildar atomerna en kristallstruktur men i glas blir det slumpvis ordnade 
som i en vätska, så kallat amorft material. Glasets amorfa struktur är inte helt permanent 
då den efter några hundra till tusen år tar formen av en kristallstruktur. 

Enligt hemsidan www.miljömål.nu har insamlingen av glasförpackningar ökat stadigt 
sedan 1980-talet. De senaste åren har det planat ut, men på en högt och stadig plan. 
Regeringen har satt upp mål på nationell nivå för varor inom producentansvaret1. De mål 
som är uppsatta för glasförpackningar är att man ska återvinna 70 % av materialet. År 
2007 materialutnyttjades 171 000 ton av totalt 181 000 ton, vilket gav ett resultat på hela 
95 %2. Ett resultat med god marginal.  

Det finns 7500 återvinningsstationer runt om i Sverige. Där kan glaset lätt samlas in och 
delas upp i färgat och ofärgat. På de olika stationerna hämtas glaset och transporteras till 

                                                 
1 Producentansvar har alla som tillverkar förpackningar eller har varor som innesluts av 
förpackningar.   
2 Senare statistik än den från 2007 finns inte att tillgå.  
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Hammar i Närke. Här genomgås kontroller och utsorteringar av föroreningar och 
främmande material och ca 60 % av detta glas går vidare till tillverkning av nya 
förpackningar. Av alla de nya glasförpackningar, som tillverkas i Skandinavien, är 35 % 
återvunnet glas då det gäller ofärgat. Vid brunt glas är procentsatsen högre, 50 % och vid 
grönt glas är den som högst, hela 90 %.  

30 % av det återvunna glaset går vidare till produktion av glasull som används i 
isoleringsmaterial. Beroende på vilka nya produkter som ska tillverkas, så krossas eller 
pulveriseras glaset i olika storlekar för att sedan åter bli nya produkter.   

I de fall som återvunnet glas används som råvara kräver detta 20% mindre energi än när 
man utgår från sand. En annan bra egenskap med glas är att det går att återvinna oändligt 
många gånger, utan att kvalitén försämras. 

10.2 Plast 
Plast är ett begrepp som används för ett stort antal kemiska förteckningar. Det dem har 
gemensamt är att var och en består av polymer (poly = många och merer = enheter, 
byggstenar) och ett additiv (tillsatser). Plast största användningsområde ligger inom 
förpackningsindustrin, där en tredjedel av all plast används.  

Syntetiska material som är tillverkade av råolja dels polypropen och polyeten kan aldrig 
brytas ner naturligt i miljön.  
 
Då dagens förpackning är tillverkad av Polypropen var det den plasten som teknologerna 
valde att undersöka grundligast. Resterande förpackningsplaster undersöktes även. 

10.2.1 PP – Polypropen   
I Sverige använder man 56 ton polypropen per år. Polypropen är en av de vanligaste 
termoplasterna med låg densitet men hög hållfast och den kan även infärgas obegränsat. I 
neutralt läge är Polypropen vit. 

Plasten finns både i homo- och sampolymer. Sampolymer är en polymer där dess kedja är 
uppbyggd av två eller flera sorters utgångsmolekyler, såkallade monomärer. 
Homopolymer är istället uppbyggd av en sorts monomer. 

Polypropen har i jämförelse med andra konstruktionsplaster en sämre 
dimensionsstabilitet. Detta kan förbättras genom att man blandar in kalk. Kalket gör att 
styvheten ökar och man får på även detta sätt fram en högre användningstemperatur. 
Polypropen har bra beständighet mot kemikalier, men är känslig för oxidation och ytan är 
fet vilket gör den svårare att sammanfoga med sig själv. Vidare är tåligheten begränsad 
mot repor och hög energistrålning. Materialet brinner bra och avger rök och för att 
minska denna effekt tillsätter man oftast olika tillsatsämnen. 

Vanliga additiv Polypropen innehåller: antioxidanter 0,1 - 0,3 %, ljusstabilisatorer 0,1 - 
1,0 % (Bensofoner), pigment 0 - 5 %, smörjmedel 0 - 5 %, fyllmedel 0 - 40 %, 
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flamskyddsmedel 0 - 30 % (Diantimontrioxid i samband med Polybromerade 
Difenyletrar) 

Antioxidanter måste användas i Polypropen för att förhindra att plasten åldras i förtid. För 
att absorbera UV-strålning och därmed förebygga nedbrytning och missfärgning, 
använder man sig av ljusstabilisatorer. Pigment används för att plasten ska få sin önskade 
färg, vilket kan leda till att livslängden hos plasten ökar då pigmentet även blir en 
stabilisator. 
Smörjmedel är ett processhjälpmedel, som inarbetas i plastmaterialet för att underlätta 
flytningen. Detta görs för att minska friktionen mot formytorna, vilket i sin tur hindrar 
plastmaterialet från att den fastna i formen. Ämnen som brukar användas till detta är 
fettsyror och estrar, t.ex. stearinsyra, metalltvålar, Kalciumstearat, vaxer av Kolväten, 
amider och estrar. 
Fyllmedel används för att dryga ut plastråvaran och ge den dess önskvärda egenskaper. 
Den blandas även in för att påverka färgen. Fyllmedel kan till exempel vara karbonater, 
sand eller trämjöl. Medel som även används under tillverkningsprocessen är 
antistatmedel. Dessa minimerar elektrostatisk uppladdning av plasten vid bearbetning och 
hantering. Externa medel tillsätts genom att man antingen sprutar medlet på materialet 
eller doppar det i medlet, vilket leder till att det därför bara har kortvarig verkan. Interna 
antistatmedel blandas istället in i plastmaterialet (additiv) vilket leder till att de långsamt 
tar sig till ytan och ger en långvarig effekt. Etoxylerade, Alkylaminer samt Fettsyraestrar 
är exempel på ämnen som används. 

Vid tillverkning av dagens förpackning använder man sig av formblåsning. I denna 
process matas plastgranulat in i ett rör med en invändig skruv som trycker fram plasten i 
röret. Röret är uppvärmt och värmen och bearbetningen gör att plasten blir till en mjuk 
deg. Om man vill ha en färgad produkt tillsätts färgpigment.  

Den mjuka plasten pressas ut genom en ringformad spalt och bildar en "slang" och förs 
över till en form, som invändigt har ett hålrum, som liknar den förpackning man vill göra. 
Med hjälp av tryckluft blåses slangen upp tills den ligger an mot hålrummets väggar. 
Formen är vattenkyld och plasten stelnar när den trycks mot metallen.  
Formen delas därefter i två delar och den färdiga förpackningen kan plockas ut. 

För att tillverka Polypropen går det åt 20 MJ/kg råvarorna innehåller dessutom 45-60MJ 
energi/ kg plast. Ca 22 MJ/kg går åt för att formspruta plasten. Plastformning ger i 
allmänhet endast lite spill eftersom komplicerade former kan fås i ett steg.  

Vid produktion av 1 kg Polypropen krävs det omkring 1,75 kg olja. I detta är både 
råmaterial och energianvändning inräknat. 
 
Vid råvaru- och materialframställning sker utsläpp av: koldioxid (CO2), svaveloxider 
(SOx), flyktiga organiska föreningar (VOC), Kväveoxider (NOx) och Cyanväte (vid 
ofullständig förbränning). 
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Plasttillverkningen konsumerar ca 4% av all råolja  medan bränsle konsumerar 87%. 
Plaståtervinning kan innebära materialåtervinning, energiåtervinning, nedbrytning och 
återvinning till monomer. De fördelar man uppnår med att återvinna plast är minskad 
deponering, minskat oljeberoende och tillvaratagande av icke förnyelsebara råvaror.  

Plaståtervinningens nackdel är att den är känslig för föroreningar. Plaster inom 
livsmedelsindustrin måste vara totalt rena och kan därför inte andvända sig av andra 
plaståtervinningar. I normala fall kan polypropen återvinnas fem till sju gånger.  

Förbränning av Polypropen går att liknas vid förbränning av olja då den avger i detta läge 
väte- och kolatomer, samt även eventuella tillsatser. Utsläpp sker även i form av Dioxin 
som är ett miljögift. Uppvärmingsvärdet av Polypropen går att jämföras med 0,75 kg olja. 
Energiinnehållet i Polypropen är 40,2 MJ/Kg.  

10.1.2 PET - Polyetylentereftalat   
PET och PBT är termoplastiska polyestrar med liknande egenskaper. Det som skiljer dem 
åt är att PET har en högre styvhet och förekommer huvudsakligen i kvaliteter med 
glasfiber.  PET har även en hög mekanisk hållfasthet, bättre utmattningshållfasthet samt 
bättre dimensionsstabilitet. PBT är dock bättre på nötningshållfasthet.  

När det gäller kristallisation är PBT snabbare och bearbetningen vid formsprutning är 
enklare. PBT kan formsprutas i ett nästan kallt stadium, medan PET kräver temperaturer 
på  130-140 grader Celsius.  

Materialet används huvudsakligen till kugghjul, kåpor, lager, kontakter, flaskor och 
handtag.  

10.1.3 PE – Polyetenplast  
Etenplasten kan sampolymeriseras med andra monomer. EBA (Eten-Butylakrylat) och 
EVA (Eten-Vinylacetatsampolymerer) är plaster med egenskaper som goda 
lågtemperaturegenskaper, ingen spänningskorrision och funktionsvänlig för användning i 
kontakt med livsmedel.  

Till naturen är materialet färglöst eller vitt, men dess infärgningsmöjlighet är obegränsad. 
Materialet används vanligen till hushållsartiklar, leksaker, rör, flaskor samt 
tätningsringar.  

10.1.4 PS – Polystyrenplast  
Styrenplast är en hård och styv plast som finns i varierande kvaliteter. Den är dock spröd 
och har en låg resistens mot oljor och lösningsmedel. Styrenplasten lämpar sig för 
formsprutning, varmformning, formblåsning och extrudering. Man kan limma materialet, 
tillämpa skärande bearbetning samt vakuummetalliseras.  

Styrenplast förekommer i följande varianter; SB, SAN, ABS och ASA 
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Vanliga användningsområden för plasten är engångsartiklar, förpackningar, 
hushållsartiklar och cellplast.  

10.1.4 PVC – Polyvinylklorid  
Polyvinylklorid kan antingen vara en mjuk eller hård plast, beroende på hur mycket 
mjukgöringsmedel som blandas i. Den har en hög kemikalierresistens och en styv 
Polyvinylklorid har goda dimensioneringsstabilitetsförmåga. Vid låg temperatur är den 
styva Polyvinylklorid väldigt spröd och i förhållande till andra termoplaster har 
Polyvinylklorid en relativt hög densitet.  

Den mjuka Polyvinylklorid är funktionsvänlig vid formsprutning, bestrykning, 
kalandrering och extrudering. Den styva Polyvinylklorid är också lämplig vid 
formsprutning, kalandrering och extrudering, men även varmformning, formpressning 
och rotationsgjutning 

Polyvinylklorid används som vanligast för rör, fönsterbågar, dörrposter, profiler, leksaker 
och tapeter.  

10.2 Metall 
Metaller förekommer naturligt i vår berggrund och frigörs genom vulkanutbrott, erosion 
eller kemisk vittring. På ett eller annat sätt hamnar dem slutligen i sjöar eller hav. Vissa 
metaller är livsviktiga för växter och djur, exempelvis zink, järn och koppar.  

De metaller som inte är livsviktiga kan redan i låga koncentrationer orsaka skada men 
även de nödvändiga kan orsaka skada. Detta sker dock inte förrän i höga koncentrationer. 
De ökade halter av metaller, som finns i vår natur, beror på människans aktiva utsläpp, 
både i Sverige och övriga världen. Fram till slutet av 1600-talet var utsläppen som störst, 
men därefter avtog dem avsevärt. Utsläppet av bly började redan under Romartiden och 
fortsatte under medeltiden då man arbetade mycket med gruvbrytning. När bensinen på 
1950-talet fick bly som beståndsdel blev miljöbelastningen stor.  

Under 2007 hade regeringen som mål att av den mängd metall, som fanns ute på 
marknaden, skulle 70 % materialåtervinnas. Dock återvann vi endast 68% i Sverige. Av 
de 52 400 ton metall, som fanns, materialutnyttjades endast 35 300 ton. 
 
Av undersökningar kunde teknologerna se att Aluminium har en hög återvinningsgrad på 
88,8 %. Sverige är det tredje bästa landet på att återvinna Aluminium i världen. 
Teknologerna valde därför att undersöka materialet vidare. 

10.2.1 Aluminium   
Aluminium hittar man i jordskorpan i form av mineraler. Ungefär 8 % av jordskorpan 
består av aluminium. Den väsentligaste beståndsdelen i Aluminium är bauxit och genom 
smältelektrolys tillverkas aluminiumoxid, som i sin tur blir aluminium. Metallen är 
relativt lätt, densiteten ligger på 2,7 g/cm3 och är väldigt tät, vilket gör den till ett bra 
alternativ vid val av material till förpackningar. 
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Aluminium kan man återvinna gång på gång och detta utan några som helst 
kvalitetsförsvagningar. Vid omsmältning går inte mer än någon procent förlorad och vid 
återvinning behövs endast 5 % energiåtgång i jämförelse med ny framtagning.  Det 
aluminium som inte längre används återgår till naturen i form av aluminiumoxid. Ämnet 
finns naturligt och gör ingen skada på vår miljö.  

Aluminiums energiåtgång vid framtagning är relativt stor, men man kan ändå se metallen 
som miljövänlig i det stora hela. Metallen är så pass lätt att den blir billig att transportera.  

10.3 Papper 
Papper består av cellulosafibrer som binds fast i varandra i ett nätverk, tillsammans bildar 
dem ett ark. Oftast används fyllnadsämnen som kaolin och krita. 

Tillverkningsprocessen går till genom att fibrerna som finns i pappersmassan blandas 
med vatten och förbehandlas samt mals på önskvärt sätt. Detta kallas för mäldberedning. 

Efter detta späds mälden ut med ytterligare vatten och sprutas ut på en genomsläpplig 
duk, såkallad avvattningsprocess. Arket pressas sedan genom valsar för att ytterligare 
vatten skall pressas ur. Ytterligare vatten ångas sedan bort över ångvärmda cylindrar. 

Då återvunnet papper skall användas i processen löses det upp i vatten genomgår det även 
en avsvärtning där tryckfärg tas bort från returfibrerna. För att enkelt kunna lossa färgen 
tillsätts kemikalier, till exempel Natriumstearat. 

Massan pumpas därefter till reaktionskar där kemikalierna får tid på sig att börja verka. 
Massan späds och sedan pumpas den vidare till en floatinganläggning där trycksvärtan 
tvättas bort. Processen sker genom att luft blåses in som finfördelas till blåsor i massan. 
Färgpartiklarna fäster på luftblåsorna som flyter upp till ytan som ett skum. För att 
processen ska fungera korrekt krävs det att partiklarna inte är för små. För att vara säker 
på att alla partiklar följer med tillsätter man en lösning av Laciumklorid eller 
Kalciumhydroxid som gör att partiklarna slår sig samman till större enheter. Skummet 
leds senare bort och går till förbränning med annat avfall från processen. För att få ett bra 
resultat av avsvärtningen krävs det att trycksvärtan ej är äldre än två månader. 

Massan som har avsvärtads slutrenas sedan i ett eftersileri. Även en varmdispergering 
sker där vax, klister eller andra plastiska ämnen avlägsnas. Om blekning önskas sker detta 
med väteperoxid. 

Papper kan återvinnas mellan fem till sju gånger innan kvalitén har försämrats så pass 
mycket att återvinning inte längre är lönsam. Då förbränns materialet istället och blir till 
värme. Vid förbränning släpper man ut koldioxid i atmosfären. I Sverige bedriver man ett 
uthålligt skogsbruk vilket gör att det bildas en sänka för koldioxiden. Så länge man 
planterar skog i det utsträckningen som man skövlar, tillförs ingen extra koldioxid till 
atmosfären. 
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Den typiska energiåtgången vid återvinning av papper är: 

• uppslaggning och grovrening, 55 kWh/ton  
• silning och virvelrening, 85 kWh/ton  
• avsvärtning, 45 kWh/ton  
• varmdefibrering, 40 kWh/ton. 
 

Dessutom tillkommer förbrukning för bland annat reningsanordningar. Den totala 
elförbrukningen uppgår till 250-400 kWh/ton. Om man tillverkar nytt papper av 
återvunnet kan man spara mellan 50-70 % energi.  

10.4 Övriga material 
Det finns ytterligare material både på, samt på väg ut på marknaden som skulle kunna 
lämpa sig för denna användning. Då priset på förpackningen måste hållas nere, valdes att 
inte gå vidare med dessa material. 

10.4.1 Ecolean AB  
Något som diskuterades i början av projektet var Ecoleans förpackningar. Ecolean är ett 
företag som utvecklar och tillverkar förpackningar för flytande livsmedel.  

Ecoleans förpackningar är tillverkade av en tunn plastfilm. Materialsammansättningen 
består av PP och PE samt 40 % vikts kalk. Ecolean arbetar med låg materialanvändning 
som sparar energi både vid tillverkning och vid transporter samt vid avfallshantering. 
Stabiliteten sker genom en luftspalt som finns i förpackningen. 

Att utveckla en sådan sorts förpackning skulle ge en låg förpackningsvikt. Innan 
påfyllningsprocessen sker, kan förpackningen transporteras utan tomrum, vilket gör att 
besparingar på volymen uppnås. Då företaget har sin produktionen i Helsingborg, 
behöver inte heller förpackningarna färdas någon längre sträcka för att komma till 
Hanson & Möhrings påfyllning i Halmstad. 

Skisser över olika lösningsförslag med denna lösning har tagits fram av teknologerna, se 
bilaga 13 – Ecolean, förpackningsskiss. 

I nuläget arbetar Ecolean enbart med flytande livsmedel. Teknologerna valde att inte 
arbeta vidare med denna lösning. 

11 Miljömärkningar  

Tidigt under projektets gång såg teknologerna över alternativet att få en miljömärkning på 
dagens befintliga förpackning. 

Idag finns följande miljömärkningar att tillgå; Bra Miljöval, Svanen, Kravmärkt, EU- 
blomman samt Fairtrade. En grundlig undersökning gjordes av dem märkningarna som 
teknologerna kunde se som möjliga till projektet. Nedan följer märkningarna som 
undersöktes. 
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 11.1 Bra Miljöval  
Bra Miljöval finns för att kunden lättare ska kunna välja de produkter 
som är minst skadliga för miljön. Målet är att samhället ska gå i balans 
med naturen. Märkning sköts av Naturskyddsföreningen som är Sveriges 
största oberoende natur- och miljöorganisation. Idag finns krav som 
måste levas upp till inom värmeenergi, elenergi, textil, kemiska 
produkter, godstransporter, persontransporter, livsmedelsbutiker samt papper. 

Kraven som finns, är olika för alla dessa kategorier. Dem bygger på samma grundidéer. 
Man måste spara på naturresurser, den biologiska mångfalden och människans hälsa får 
inte hotas. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, genom att användas på 
nytt eller återvinnas. Kraven utgår från ett helhetsperspektiv där man ser till råvaran och 
kemikalier som används vid tillverkning. Man ser även till: 

� Energiåtgång vid produktionen av varan eller tjänsten. 
� Byta ut fossila bränslen mot förnybara energikällor. 
� Efterproduktionsansvar. Här räknas även anläggningar eller fordon in. 
� Långsiktigt tänk och arbete inom företaget med miljöfrågor. Vilket sker genom att sätta 
upp en miljöpolicy. 
 
För att man ska vara säker på att produkterna uppfyller kraven, tas stickprov regelbundet. 
Detta sker även genom en årlig kontroll av auktoriserade revisorer som 
Naturskyddsföreningen utser.  

11.2 Miljömärkningen Svanen  
Miljömärkningen Svanen sköts genom ett nordiskt samarbete som samordnas 
av Nordiska miljömärkningen NMN. I Sverige är det SIS Miljömärkning AB 
som tar hand om licensansökningar och utfärdar licenser.   

Den nordiska expertgruppen arbetar fram förslag till kriterier. Representanter 
kommer bland annat från myndigheter, miljöorganisationer, handel och 
industri. Svanen är den officiella miljömärkningen för Norden. Verksamheten ska drivas 
utan vinstintresse, detta på uppdrag av regeringen. 

Miljökraven som ställs för en Svanenmärkning omfattar hela livscykel, från råvara till 
avfall. Även funktions- och kvalitetskrav ingår. Kraven höjs steg för steg, detta för att 
hela tiden arbeta aktivt med miljöfrågor. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en 
hållbar konsumtion. 

De produkter som ansöker om Svanen, kontrolleras genom intyg, tester från oberoende 
laboratorier och genom kontrollbesök. 
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12 Miljöpåverkan 
Ett besök på Scanplast samt Konstruktion och Design 2009 på Svenska mässan i 
Göteborg gjordes. På mässan diskuterade teknologerna med diverse plastföretag om 
plastens eventuella miljöpåverkan. Man diskuterade hur man idag arbetar med plast och 
om vad de anser kommer att hända i framtiden med detta material.  

Det är inte helt enkelt att bedöma ett materials miljöpåverkan, då det finns många faktorer 
som spelar in. Material har olika miljöpåverkan vid många olika situationer och beroende 
på vad det ska används till. 

För att kunna organisera påverkan av miljön, finns flera värderingssystem som man kan 
använda sig av. Dessa kan t ex. bedöma aspekter som utsläpp, energiförbrukning och 
återvinning. Av dessa bedömningssystem riktar vissa in sig på förbrukning av ändliga 
resurser som starkt påverkar miljön negativt. Andra system bygger mer på att denna 
förbrukning inte ger så stor vikt. Därför är det svårt att säga vad som ger en mer eller 
mindre miljöpåverkan. 

En stor del av miljöpåverkan kan man ofta hitta vid råvarutillverkningen, då det oftast går 
åt mycket energi vid tillverkning. Föroreningar vid framställning av materialet är en 
annan aspekt att ta hänsyn till, eventuella tillsatsämnen eller legeringar påverkar såklart 
också miljöpåverkan. Ofta kan tillsatserna vara mer krävande för miljön än själva 
råmaterialet. 

Transporter är en annan aspekt att ta hänsyn till. Transporterna är ofta svåra att räkna på 
då material oftast åker världen runt fram och tillbaka.  

Produkttillverkningen är nästa steg att ta hänsyn till. Där ska man räkna in 
energiförbrukningen för de olika processer som används vid arbete av det aktuella 
materialet. De olika processerna i sig själv kan även bidraga till påverkan, även 
materialspill som blir över i tillverkningen. 

Användningsfasen är vikig att ta hänsyn till. Då kan man se till vikten, hur länge kommer 
förpackningen att hålla samt underhållsbehov. 

Vidare är återanvändningen eller återvinningens miljöpåverkan viktig. Kommer 
materialet att bibehålla sina egenskaper efter återvinning? Hur lätt är det att separera olika 
material från varandra? Vilken teknik kommer användas för återvinningen och hur 
mycket påverkar det i sin tur miljön? För vidare information angående statistik för år 
2007 se bilaga 8 – Återvinningsstatistik. 

Sist men inte minst är deponi viktigt att se över ifall detta skulle vara aktuellt.  

Teknologerna har valt att i projektet gå efter EU- direktiv angående förpackningskrav. 
Detta genom att använda oss av avfallstrappan. 
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13 Avfallstrappan 
Av direktiv från EU:s miljömål3 har avfallstrappan tagits fram. Anledningen till att 
trappan har tagits fram, är att man vill få en ordning för hur avfall ska hanteras.  

I följande steg skall avfall behandlas:  

1. Avfallsminimering, förhindra att avfalls skapas. 

2. Återanvänd 

3. Återvinn material 

4. Återvinn energi genom förbränning 

5. Deponera, avfallet går till soporna 

I det första steget i avfallstrappan vill man att det i så stor utsträckning som möjligt inte 
skapas något avfall alls. Detta är det bästa sättet att göra en så liten påverkan på miljön 
som möjligt. Genom att köpa mat som håller längre, dricka kranvatten istället för att köpa 
vatten på flaska, ge bort upplevelser istället för materiella presenter samt tänka efter en 
gång extra om man verkligen behöver en elektrisk apparat då man tänker på att investera i 
något nytt, gör att man inverkar på miljöpåverkan.   

Av det avfall som då faktiskt har skapats, skall vi försöka återanvända. Genom 
återanvändning behöver inget nytt avfall produceras. Att lämna saker man inte behöver 
till Second hand butiker är ett bra alternativ och ger en minimerad miljöpåverkan. Ett 
annat alternativ är att alltid lämna tillbaka glasflaskor till pantsystemet så att dessa kan 
återanvändas och fyllas med ny vätska.  

Då det inte är möjligt att återanvända ska man istället återvinna materialet. Detta görs 
genom att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationer eller kompostering 
av mat- och trädgårdsavfall.  

Om man varken återanvänder eller återvinner, ska man försöka utvinna den energi som 
finns i avfallet. Detta görs genom förbränning.  

I sista fall gäller deponering, dvs. slänga avfallet som sopor. Detta är det lägsta steget på 
trappan och tanken är att man inte ens ska hamna här.  

Dagens förpackning hamnar på steg 3 och 4.  

                                                 
3 EU 2005, En temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall, KOM (2005) 666 
slutlig.  
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14 Transporter 
Generellt har Hanson & Möhring DHL som transportföretag, men för just den 
förpackning teknologerna har utvecklat fungerar idag Hanson och Möhring som ett lager 
för ICA och Bergendahls, Hanson & Möhrings största återförsäljare. Dessa återförsäljare 
kommer själva och hämtar det gods dem behöver. Nedan följer respektive företags 
redogörelse över vad just dem gör för miljön.  

14.1 ICA s Transport 
I den mån som det är möjligt väljer Ica båt eller tåg före lastbil. Sedan 2008 har företaget 
arbetat med ett projekt som innebär att det är enklare för tåg att transportera lastbilar på 
själva tåget. I skrivande stund är järnvägsvagnen färdig och håller på att testas.  

Icas samtliga chaufförer har fått utbildning i hur man kör energisnålt. Sparsam körning är 
en viktig faktor i miljöpåverkan. Av sina speditörer kräver Ica att företagen kan redovisa 
minskning av utsläpp, användning av alternativa bränslen och den senaste tekniken i 
motorer för lastbilar. Målet för Ica är att köra lastbilar som är välfyllda, ha så få starter 
och stopp som möjligt samt noga planerade rundor vid körning.  

Ica försöker minska påverkan av klimatet genom att ha miljöbilar till samtliga 
tjänsteresor.    

14.2 Bergendahls transport 
Den transportpolicy som finns hos Bergendahls utgår från ett samarbete med Vägverket. I 
denna rapport står det att deras fordon inte skall vara av sådan sort att dem släpper ut 
hälsoskadliga eller koldioxidbaserade utsläpp.  

För ytterligare information angående Bergendahls transportpolicy se bilaga 5 

14.3 SJs Miljökalkyl 
På SJ ABs hemsida kan man hämta hem en miljökalkyl som beskriver utsläpp av diverse 
fordon, se bilaga 6 – SJs miljökalkyl för transporter. 



 

 16

15 Principlösningar 
Efter brainstorming (se bilaga 4 – första brainstormingen) valdes fem 
principlösningar att arbeta vidare med. Nedan följer förklaring av varje 
lösningsförslag.   

15.1 Principlösning 1- Pappersförpackning 
Det här förslaget är en förpackning som liknar den befintliga 
saltförpackningen, fast tillverkad i papper. I alternativet kommer plasten att 
bytas ut mot en papperscylinder. Ströaren kommer vara tillverkat i kraftig 
papper för att bibehålla den befintliga stabila känslan hos produkten.  

Det viktiga med lösningen är att finna en botten samt ströfunktion som kommer 
fungera väl, både för konsumenter som använder denna ströare, sällan samt 
ofta. Hanson & Möhring har tidigare arbetat med papperscylindrar, men kunde 
inte vid det tillfället ta fram en tillräckligt stabil och hållbar lösning. Vid detta 
tillfälle var det deras flingsalt Gourmé (se bilaga 7 – Flingsalt, Gourmé) som 
byttes ut mot en papperscylindern samt ett enklare lock i plast. Om 
principlösningen bli det vinnande alternativet, kommer omkonstruktion av tubens botten 
behöva göras samt ett nytt alternativ till lock tas fram.  

15.2 Principlösning 2– Pant 
Med tanke på att återvinningsgraden i Sverige är låg gällande 
plast, undersökte vi alternativet att kunna panta vår 
förpackning, se bilaga 11 – Returpacks system och bilaga 12 – 
Returpacks villkor. Om en ersättning skulle erhållas då man 
tog med förpackningen till matbutikens pantsystem, kanske 
man skulle kunna få en liten höjning av det låga resultatet. 
Detta skulle vara ett steg i rätt riktning för en mer miljövänlig 
förpackning.  

15.3 Principlösning 3 – Befintlig förpackning 
I principlösning 3 kommer vi behålla dagens förpackning, men eventuellt få en 
miljömärkning om detta är möjligt, se mer om detta under punkt 11  

Förpackningen som används idag är helt tillverkad i Polypropen. 
Den består av två delar, ett lock samt en cylinderburk. 
Mer information om materialet Polypropen finns under punkt 10.2.1.   
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15.4 Principlösning 4 – Kombination pappers-  och 
plastförpackning  
Den här lösningen syftar till att man kommer att använda papper till cylindern och plast 
till lock och botten. En kombination av dessa medför att en högre kvalité på lock och 
botten uppnås. Genom att byta ut förpackningens cylinderformade stomme till papper, 
kommer man kunna reducera platsmängden. En förpackningsförbättring i rätt 
miljöriktning då plasten kommer att reduceras. 

15.5 Principlösning 5 - Glasförpackning med refill 
En refillprinciplösning togs fram, då kunden själv ska känna att den 
tar ett aktivt val för miljön. Refillkonceptet går ut på att man köper 
ströaren, som då är en glasburk och fyller på salt med 
refillförpackningar. Ströarburken kommer tillverkas i glas, då den 
ska kunna användas under flera år. För att bibehålla dagens 
förpackningsuttryck, blir burken i detta fall cylinderformad. I den här 
formen kommer konsumenten känna igen sig samt att vi behåller 
dess greppvänlighet. Glas som material har egenskapen att den kan 
återvinnas oändligt många gånger, den behöver aldrig kasseras. En 
annan positiv aspekt med glas, är att det inte tar åt sig varken lukt 
eller smuts. 

En ströare som konsumenten inte har något emot att ha framme i sitt hushåll och som lätt 
kan rengöras på ytan kommer att vara en stilren och praktisk förpackning. 

Refillförpackningen kommer vara billigare i inköpspris än glasströaren, vilket kommer att 
medföra att konsumenten på så vis ska kunna göra ett enkelt val för miljön.  

16 Fördjupningar i respektive principlösning 
Efter att de fem principlösningar tagits fram, undersöktes mer djupgående om de olika 
koncepten ens var genomförbara. Av undersökningen framgick följande:  

16.1 Principlösning 1- Pappersförpackning  
Då Hanson & Möhring tidigare har haft ett samarbete med Greif Ab i Perstorp som 
tillverkar papperscylindrar kontaktades dem. Teknologerna tog fram en skiss (se bilaga 
14 – Greif, förpackningsskiss) på en lösning där lock och botten skulle ha en ny 
utformning i jämförelse med den tidigare. Problemet som man hade haft med den tidigare 
varianten var att botten lätt lossnade. Den var konstruerad på så sätt att längst ner vid 
cylindern låg en cirkulär platta på en kant. Platta tryckte man lätt upp om man höll burken 
underifrån. Förslaget som togs med ner till Greif, var att man skulle försöka binda plattan 
med sidorna. En välvd konstruktion som skulle kunna hålla bättre. På samma sätt skulle 
man kunna lösa toppen, fast då det inte är rätt ur hygienisk synvinkel att ha öppna hål, 
behövdes ett enkelt lock i papper att ha över. Teknologerna bokade möte med Lisa Åhlén, 
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säljare på Greif, med syfte att vid detta möte diskutera vidare principlösningens verkliga 
möjlighet och kostnad. Resultatet av detta möte blev att Greif tog fram en prototyp för 
teknologerna. Se vidare bilaga 15 – Greifs prototypförslag. 

Ett annat alternativ för den här principlösningen var ifall Hanson & Möhring själva 
investerade i en maskin som tillverkade papperscylindrar. När alternativet diskuterades 
med Hanson & Möhring gav dem namnet på en lämplig leverantör av denna sorts maskin, 
för vidare information se bilaga 17 – Paper tube machine. Leverantören hade bra 
alternativ för papperscylindrar, dock hade dem inga lösningar för lock eller botten. 
Leverantören rekommenderar att man köper lock och botten av annan leverantör som är 
specialiserad inom detta område.  

Det problem som ansåg kunna komma upp i samband med en förpackning helt tillverkad 
i papper, var dess residens mot fukt eller diverse feta vätskor. Därför undersöktes 
problemet i ett test. Under en period befann sig en befintlig pappersburk i ett hushåll med 
daglig matlagning. För mer information om testet och resultatet, se bilaga 16 – 
Ytbeläggningstest.  
 

16.2 Principlösning 2 – Pant  
För att kunna arbeta vidare med den här principlösningen tog teknologerna kontakt med 
Carina Kjellander på Returpack. Hon skulle kunna ge oss svar på om förpackningen 
skulle kunna få vara med i systemet. Det visade sig att förpackningen inte uppnå de 
villkor som idag finns för systemet. Ett av de främsta villkoren som finns i nuläget, är att 
förpackningen ska innehålla konsumtionsfärdig dryck. För Returpacks villkor vid 
anslutning till systemet se vidare bilaga 12 – Returpacks villkor. För information om 
Returpacks återvinningssystem se bilaga 11 – Returpacks system. 

16.3 Principlösning 3 – Befintlig produkt  
Teknologerna tog kontakt med Ulf Eriksson som är produktansvarig på SIS 
miljömärkning AB och har ansvar för Svanenmärkningen. Han berättade att i nuläget 
finns inget krav på förpackningar till livsmedel men dem ser över området. För 
anskaffningskostnad av miljömärkningen, se bilaga 18 

För miljömärkningen Bra miljöval tog teknologerna kontakt med Sara Örberg Huss, 
handläggare för kvalitet och administration, på Naturskyddsföreningen. Hon har ansvar 
för miljömärkning och sa att dem inte märker varken livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar.  

16.4 Principlösning 4 – Kombination papper och plas t 
Principlösningen skulle åtgärda problemen med ostabila lock och botten på en 
pappersförpackning. Här skulle företaget kunna använda sig av den egeninskaffade 
papperscylindersmaskinen, men lock och botten behöver då inskaffas från annan 
leverantör.  
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Problemet som sågs med lösningen var att inte tillräckligt stor skillnad görs. Det är ett 
steg i rätt riktning att byta ut en del plast mot papper, men däremot kan teknologerna se 
en fara med att konsumenten inte kommer att sortera en förpackning som består av två 
olika sorters material.  

16.5 Principlösning 5 – Glasburk med refillförpackn ing 
Teknologerna tog kontakt med Lars Haglund, försäljningschef på Ardagh glas i 
Limmared.   

Då den befintliga förpackningen i plast har måtten diameter 70 mm samt höjd 135 mm så 
söktes det  efter en glasburk med liknande mått. Ardagh glas sökte upp en burk med 
önskade mått. Denna burk var i klarglas. 

För att konsumenten inte ska behöva se när saltet inte längre är välfyllt i förpackningen, 
så behövdes en lösning hittas. Detta för att en halvtom förpackning inte ser lika estetisk 
tilltalande ut som en välfylld burk. Då ett av uppdragsgivarna krav var att behålla burken 
så ljus som möjligt så testades det att frosta glasburken. Detta gav ett mycket bra resultat.  

Ett lock i aluminium med ströfunktion fanns inte att tillgå, därför utformade teknologerna 
en ny variant (se bilaga 23 – Ritningar). Locket fick en Twist of -utformning med 5 små 
hål för mindre doseringar och en halvmåne för större doseringar. Twist of innebär att 
locket har en skruvfunktion. En prisoffert på befintliga lock mottogs från Flaskor och 
burkar i Eslöv. Över detta ströfunktionslock kommer ett enkelt lock sitta för att förhindra 
att smuts trillar ner i ströhålen, detta av hygieniska skäl. Prisoffert kommer inte att visas i 
rapporten. 

Då glasburken kommer få ett högre försäljningspris än den befintliga förpackningen, 
måste stor vikt läggas vid en estetiskt tilltalande glasförpackning. Konsumenten måste 
tycka att det är värt de extra pengarna som man lägger. Glasburken kommer att erhålla en 
tidlös design med tanken att den skall behållas i hemmet en längre tid, uppskattningsvis 
sex år. Den design som är framtagen till detta projekt är dock ej det slutgiltiga, utan mer 
ett koncept. 

Refillpåsen kommer däremot att ha ett betydligt längre pris. Det ska underlätta för 
konsumenten att göra sitt val gällande om man vill använda sig av refillfunktionen eller 
köpa ny glasburk gång efter gång..  
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17 Principlösningar lock 
Principlösning 1 – Välvd snurrlock 
Locket har en vridfunktion med en välvd toppyta. 

 

Principlösning 2 – Öppen ströare med löst lock 
Den här locket består av två delar. Ett lock med öppna hål för strö och ett 
lock att ha över så inget smuts eller liknande hamnar i behållaren.   

 

Principlösning 3 – Skjutlock 
I denna lösning finns en remsa som kan 
skjutas fram och tillbaka beroende på hur stor 
doseringsnivå som önskas. 

 

Principlösning 4 – Tipplock i tre lägen 
Locket påminner om det befintliga, men 
öppningsfunktionen är olik den tidigare lösningen. I 
neutralt läge är locket horisontalt, inget salt kommer ut. 
Om man trycker ner tippen på höger sida så hoppar tippen 
upp på vänster sida. Två olika mängder salt kan doseras.   

 

Principlösning 5 – Befintligt lock 
Locket som används idag har två olika doseringsfunktioner. Där lyfter 
man upp en flärp som visar antingen stor dosering 
eller liten.  

 

Principlösning 6 – Snurrlock 
Genom att snurra på en bricka som ligger över hålen kan man 
antingen öppna upp för dem eller återsluta.  

 

Principlösning 7 – Reglerbar dosering med hjälp av skjut 
På sidan av förpackningen finns en remsa som kan dras upp och 
ner beroende på doseringsnivå 
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Principlösning 8 – Öppen ströare med halvfast lock 
Denna lösning innefattar två doseringsmöjligheter och varje dosering 
har sitt egna lock.  

 

Principlösning 9 – Öppen ströare 
I denna lösning används ett lock med öppen ströare.  

18 Viktning  
Viktning av de olika principlösningarna genomfördes. Detta för att erhålla en mer klar 
bild av vilken lösning som var bäst lämpad för detta projekt. För vidare information 
angående viktningen, se bilaga 19 – Viktningar.   

18.1 Viktningsresultat förpackningslösning 
Efter viktning erhölls principlösning 5 – Glasförpackning med refill som bästa resultat. 
Näst högst resultat fick principlösning 1 – Pappersförpackning.  

Då viktningen var genomförd skedde en diskussion med Hanson & Möhring angående 
vilken principlösning som skulle arbetas vidare med. Vid denna diskussion ansågs det 
också att principlösning 1 och principlösning 5 var de två bästa alternativen.  

18.2 Viktningsresultat lockalternativ 
Efter att ha brainstorming kring lockalternativ valde teknologerna att gå vidare med 9 
stycken principlösningar.  

Efter viktning framstod principlösning 2 som bästa alternativ för förpackningen. Val av 
lockets lösning stärktes efter diskussion med uppdragsgivare. Då man tidigare har använt 
sig av lösningar där saltet kan komma emellan ströare och bricka har man erfarenhet av 
att denna lösning inte är speciellt bra. 

19 Beräkningar 

19.1 Volymberäkning av refillkoncept 
För att veta hur mycket, eller om man över huvudtaget sparar volym på att använda sig av 
en refillförpackning, gjordes volymberäkningar på olika sorters förpackningar. De 
volymberäkningar som gjordes baseras på tre olika sorters förpackningars yttermått.  
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För att kunna avgöra om betydelsefulla besparingar av volymen görs på att använda sig 
av en refillförpackning var teknologerna tvungna och utgå från vår befintlig produkt. Den 
har idag vid transport en volym på 661500 mm3.  

Det första alternativet var en triangelformad refillförpackning. Tanken med 
förpackningen var att man skulle kunna stapla varannan normalt stående och varannan 
upp och ner för att fylla ut sidornas tomrum. Efter beräkningar blev resultatet att varje 
förpackning krävde en volym på 680625 mm3. Resultatet var inte positivt då den nya 
varianten av förpackning krävde 2% mer volym än den befintliga. Detta för att tomrum 
skapades på förpackningens sidor och topp.  

Vidare arbetades med en mer platt refillförpackning. Förpackningen har formen av en 
originell påse med förslutning både upptill och nertill, utan botten eller topp. Den här 
förpackningen gav oss ett resultat på 468563 mm3 vilket var ett bättre värde. Om man 
skulle byta ut dagens produkt mot denna variant skulle man spara 29,2 % i transporter. 
Dock är det svårt för denna förpackning att säljas i butik då den inte har någon botten och 
därmed blir det problematiskt för den att stå i en hylla.    

Det tredje alternativet som togs fram var en stående rektangulär pappersförpackning. Den 
här förpackningen skulle vara lätt att ha stående i en hylla i butik och enkel att stapla vid 
transport. Volymen per förpackning uppgår till 506880 mm3 och är en volymvinst på 
23,4 %.  

19.2 Volymberäkning av pappersförpackning 
Då pappersförpackningen kommer att utformas på samma sätt som den befintliga 
kommer volymen inte förändras.  
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19.3 Viktberäkning av förpackningarna 
Då inte någon slutgiltig glasburk har tagits fram, fanns ingen möjlighet att räkna på den 
slutgiltiga vikten. En tillfällig beräkning genomfördes för att veta på ett ungefär vart 
vikten kommer att landa på. 

Vikten på den glasburken som erhållits, inklusive lock och ströare, är 274 gram utan sitt 
innehåll. Men teknologerna räknar med att kunna minska denna vikt till 220 gram då ett 
lättare glas kommer användas till förpackningen. Refillpåsens vikt erhölls till 8 gram. 

Den befintliga förpackningen har en vikt på 29 gram. Principlösning med pappcylinder 
kommer äga en vikt på ca. 84 gram. 

Då man ur transportsynpunkt ser åt att minska tomrummet som man transporterar mer än 
själva vikten man kör runt på, så kommer teknologerna lämna denna aspekt. Det är tänkt 
att Glasburken ska inhandlas endast en gång på uppskattningsvis var sjätte år samt att den 
största vikten skulle läggas på EU-direktivet Avfallstrappan. 

20 Analyser 
För utförlig SWOT-analys och text, se bilaga 20. 

20.1 SWOT-analys för Refillkoncept  
I den resulterande SWOT-analysens som gjordes för Refillkonceptet kan man utläsa att 
det finns fler styrkor än svagheter. Konceptet erhåller egenskaper som återvinningsbart, 
absolut täthet och återvinningsgrad hos glas på hela 95 %. Dock finns riskerna med kross, 
den högre vikten och att det är energikrävande att ta fram nytt glas.  

Möjligheterna med detta koncept är att nå ut till fler kunder som vill göra ett aktivt val när 
det gäller miljöpåverkan. Hotet kan samtidigt vara att konsument inte tycker refill är ett 
tillräckligt enkelt sätt och köper en ny glasförpackning. Sämsta tänkbara är att 
konsumenten väljer att inte köpa produkten över huvudtaget, då priset kan anses vara för 
högt.  

20.2 SWOT-analys för pappersförpackning 
Samma typ av analys gjordes för konceptet med pappersförpackningen. Av resultatet kan 
man utläsa att de styrkor konceptet erhåller är att materialet är återvinningsbart, man har 
en hög återvinningsgrad för materialet i Sverige och vikten är relativt låg. Det som kan 
ses som en svaghet är att materialet inte är lika stabilt som den befintliga produktens och 
att det inte är lika beständig mot väte som plast är. Det kan också bli ett problem med den 
konstruktiva lösningen för botten och topp.  

Möjligheten med detta koncept är att företaget kan inverstera i en egen maskin och på 
lång sikt erhålla kostnadsbesparingar. Samma möjlighet som i föregående analys finns 
där man når ut till kunder som vill inhandla produkter med miljöpåverkan. På samma sätt 
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finns fortfarande hotet kvar om att konsumenten inte vill köpa en produkt som de anser 
ha en sämre kvalitet än den befintliga. 

21 Utvärdering av analyser och beräkningar  

Då principlösningen med refillkonceptet ger bäst resultat av ovanstående analyser och 
beräkningar väljer teknologerna att arbeta vidare med denna lösning.  

22 Prototypframtagning 
Tre olika glasburkar har införskaffats och kompletterande lock och ströare behövdes ta 
fram genom prototypbyggnation. Locken samt ströaren togs fram genom att geometrin 
skapades i Catia V5 och tillämpades sedan i Högskolans prototypframtagningsmaskin 
FDM (Fused Deposition Modeling). Färdigställande av prototypen skedde senare i 
Högskolans modellverkstad. För ritningar av lock och ströare se bilaga 23. 

23 Resulterande lösning – Vinnande koncept 
Det slutliga resultatet av detta examensarbete är ett refillkoncept.   

Att införa detta koncept hade inneburit att man med refillförpackningarna gjort en 
volymbesparing på 23,4 %. Detta hade varit en volymbesparing både på Hanson & 
Möhrings lager och i de transporter som ICA och Bergendahls kör.  
I avfallstrappan hade man med glasburken hamnat på steg två och refillförpackningen på 
steg 3.  

Produkten är fortfarande på konceptnivå och fler undersökningar måste göras innan 
produkten är färdig för lansering på marknaden. Konceptet har i detta läge visats för 
företaget och diskuterats med återförsäljaren ICA. Inför mötet med ICA arbetade 
teknologerna fram säljande argument som Hanson & Möhrings säljare Fredrik Bengtsson 
använde sig av (se bilaga 24 – Argument samt bilaga 8 - Återvinningsstatistik). På ICA 
såg man det positivt att företaget vill vara i framkant angående det miljöpåverkande 
tänkandet. Dem uppmanade Hanson & Möhring att fortsätta undersöka konceptet.  
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24 Diskussion 
Projektet har präglats av idégenerering och processer av beslutsfattning. Beslutsfattandet 
har inte varit en enkel och logisk process då man kan se detta projekt ur många olika 
synvinklar. Att arbeta med miljövänlighet är inte okomplicerat då det finns många 
aspekter att ta hänsyn till. Dessa aspekter väger olika beroende på vem som avväger det 
hela.  

Dels kan man undersöka materialets miljöpåverkan vid framställning. Är 
framställningsprocessen en process som påverkar miljön negativt? På vilket sätt 
transporteras materialet och hur stora är avstånden som det färdas? Hur mycket kommer 
produkten att påverka miljön underanvändning? En annan aspekt som man kan se på 
gällande materialets miljöpåverkan är hur stor återvinning som sker. Bortsett från 
materialet finns aspekten som behandlar konsumenten. Som produktframtagare kan man 
utveckla miljövänliga produkter, men frågan är om konsumenten är beredd att betala för 
miljövänligheten? Med utvecklingen följer ofta kostnader som gör att produkten får ett 
högre pris.  

En lärdom som vi kommer få med oss från detta projekt, är hur viktigt det är att ha goda 
tidsmarginaler med exempelvis leverantörskontakter. Att få kontakt med rätt person, på 
rätt företag och erhålla utlovad information tar oftast längre tid än förväntat. I början av 
projektet trodde vi att information skulle erhållas smidigare men under arbetets gång har 
vi upptäckt att allt tar mer tid och kraft än beräknat. 
 
Kontakten med Hanson & Möhring har vi sett som mycket god. Sällan har det varit 
problem med att få kontakt med våra handledare på företaget. De har varit ett stort stöd i 
det arbete vi utfört. Dem har gett oss feedback samt den information vi har behövt för att 
projektet skulle kunna fortlöpa. Även vår handledare på Högskolan i Halmstad har varit 
en stor tillgång. Han har tagit sig tid för oss och stöttat oss i pressade situationer.  

Idag finns underlag till konceptet som Hanson & Möhring kommer att arbeta vidare med. 
Förhoppningen är att vi kommer få se produkten ute på marknaden inom snar framtid. 
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Bilaga 1  

Projektbeskrivning 
Utvecklingsprojekt av förpackning inom livsmedelsindustrin 
Rebecca Hansson & Jenny Hugosson M3 Teknisk Design 
 
Då det har börjat ställas högre krav gällande miljöaspekter vill Hanson & Möhring vara 
först ut på marknaden med en miljöanpassad förpackning för konsumentsalt. Ett par utav 
de förpackningar som företaget idag använder sig av består helt av plast, vilket inte är ett 
bra alternativ ur miljövänlig synpunkt.   
 
Vi ska därför i vårt examensarbete utveckla framtidens miljöförpackning för Hanson & 
Möhrings konsumentsalt. Det är plastförpackningarna med 600 g och 150g som vi ska 
utveckla. Detta ska vi göra med hänsyn på miljö, ekonomi, hållbarhetskvalitén, 
saltfyllningsprocessen samt tillverkningsmöjligheter.  
 
Målet med projektet är att kunna presentera en lösning för den nya sortens förpackning 
med hänsyn till ovanstående kriterier.  
 



Studenter                                             Jenny Hugosson, 810604 – 2404  
E-mail: jenhug06@stud.hh.se  
Tele nr: 070 21 26 245  

 
Rebecca Hansson, 860420 – 2708  
E-mail: rebhan06@stud.hh.se 
Tele nr: 073 83 47 565 
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Uppdragsgivarens namn   Hanson & Möhring 
Handledares namn på företaget  Pontus Rydberg och Anna Bjelm 
 
Syfte med projektet Finna en ny lösning till en mer miljövänlig 

förpackning till företagets konsumentsalt. 
Detta med hänsyn på miljö, ekonomi, 
hållbarhetskvalité, saltpåfyllningsprocessen 
samt tillverkningsmöjligheter. 

 
Förmodad metodologi Diverse undersökningar samt analyser.  
 
Kort summering av relevant litteratur  Ullman Erik, Materiallära Karlebo-serien. 

ISBN: 9789147051786 
 
Tillgänglig data www.konsumentverket.se 
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Kravspecifikation 
 
Allmänt 
Upprättad den 27 januari 2009, Halmstad 
Uppsättning av mål är att utveckla en av förpackning för varumärket Falksalt.  
Produkten vänder sig till samtliga saltkonsumenter 
Volymen produkter beräknas till ca 2 miljoner/år.  
Tillverkningskostnaden skall hållas så låg som möjligt och dagens vinstmarginal får inte 
krympas.  
 
Huvudfunktion 
Förpackningen skall innehålla salt och erbjuda två olika portioneringsmöjligheter.  
 
Systemöversikt 
Förpackningen skall säljas av återförsäljande livsmedelskedjor samt restaurang.  
 
Miljömässiga krav 
Förpackningen skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Konsumenten skall känna att man gör ett medvetet val vid köp.  
 
Ergonomiska krav 
Greppvänlig 
 
Driftsäkerhet 
Produkten skall i så stor utsträckning som möjligt hålla för både små och stora 
öppningsfrekvenser. 
 
Priskriterier 
Förpackningens försäljningspris skall ge företaget en god vinstmarginal. 
 
 
 
 
______________________   _____________________ 
Rebecca Hansson    Jenny Hugosson 
Halmstad 27 januari 2009   Halmstad 27 Januari 2009  
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Brainstorming 
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Bergendahls transportpolicy 
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SJ s miljöpolicy 



Miljökalkyl beräknad för sträckan 100 km

 Total Sträcka Färdmedel Fordonstyp Beläggningsgrad  

  100 km Tåg X 2000 50 %  

  100 km Buss Diesel 50 %  

  100 km Bil Bensin, 2005-2009 (Mk
2005) 2 personer  

  100 km Flyg B737-600 65 %  

 Färdmedel CO2 HC NOx Partiklar   

  Tåg 0.00021 kg 0.00057 gram 0.00087 gram 0.000066 gram 0.00039 SEK  

  Buss 3.48 kg 1.50 gram 25 gram 0.6 gram 6.82 SEK  

  Bil 9.55 kg 8.50 gram 20 gram 0.2 gram 14.71 SEK  

  Flyg 3.88 kg 1.50 gram 12 gram - gram 6.61 SEK  
Miljödata senast uppdaterad 2008-08-22

Avstånd per Färdmedel

Utsläpp 

Diagram

CO2 (kg) HC (gram) NOx (gram)

Partiklar (gram)

SJ Startsida > Om SJ > SJ Miljökalkyl
Utskrift från www.sj.se 2009-04-06, 10:03:40 Copyright © SJ AB

javascript:showResHelp('help_co2');
javascript:showResHelp('help_hc');
javascript:showResHelp('help_nox');
javascript:showResHelp('help_pm');
http://www.sj.se/
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Falksalts flingsalt Gourmet 



Återvinningsstatistik 2007 
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Pressmedelande 



Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass.
Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar.
Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges
Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF)
www.returpack.se www.pantamera.nu/

PRESSMEDDELANDE
Den 3 juni, 2008

Storstadsbor dåliga pantare
– enligt färsk statistik från Returpack

I snitt pantar vi svenskar 135 burkar och flaskor per person och år. Det gör oss till ett av
de bästa pantarländerna i världen, vilket innebär stora miljövinster och minskad
nedskräpning. Den senaste statistiken från Returpack visar att storstadsbor pantar
mindre än genomsnittet. I Stockholm pantar man i snitt 114 förpackningar, vilket är sämre
än både Malmö och Göteborg. Värmland ligger bäst till bland länen, med ett snitt på 171
burkar och flaskor per person – men det är normännens förtjänst.

Siffrorna bygger på Returpacks statistik från förra årets pantning då vi i Sverige slog rekord.
Totalt pantades det 1,4 miljarder burkar och flaskor i hela landet, vilket är ett snitt på 135 per
person. Men storstäderna drar ner statistiken. Bland de tio största kommunerna i Sverige är det
endast Norrköping och Västerås som ligger över genomsnittet.

Konsumerar i farten
Att större städer ligger under genomsnittet är inte någon överraskning för Returpack.

– Andra undersökningar vi har gjort visar att det är unga i storstäderna som är de sämsta
pantarna. De konsumerar mer dryck ”on the go” och det som konsumeras utomhus är
man mindre benägenhet att panta, säger Jan Rehnberg, vd på Returpack.

Norrmän pantar i Sverige
Tittar man på samtliga kommuner i Sverige är skillnaden mellan de som pantar mest och de som
pantar minst stor. I topp ligger Strömstad där det i snitt pantas 930 burkar och flaskor per
invånare, i botten hamnar Ydre kommun på knappa 46 förpackningar per person. Trots att
siffrorna tydligt visar att Strömstad kommun leder pantligan tror inte Jan, att strömstadsbor är
mer miljömedvetna än andra svenskar.

– Jag tror snarare att det är normännen som ligger bakom de höga siffrorna eftersom
Strömstad gränsar till Norge. Läsk och öl tillhör de största varugrupperna när det gäller
gränshandel. Och visst är det positivt att normännen tar med sig sina burkar och flaskor
tillbaka och pantar här i Sverige, säger han.

Ökad konsumtion på sommaren
Enligt pantstatistiken per län kan man tydligt se att det är de län som gränsar till Norge som
ligger i topp. Till topplistan hör också Gotland, vilket förklaras med de många turisterna.

– Vi konsumerar mer dryck under sommaren och självklart visar det sig i statistiken. För att
öka pantningsgraden ytterligare i sommar uppmuntrar vi ungdomar att tjäna lite extra
pengar genom en panttävling, säger Jan.

www.returpack.sewww.pantamera.nu/


Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass.
Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar.
Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges
Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF)
www.returpack.se www.pantamera.nu/

Stora energivinster
Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta och ett föregångsland när det gäller
pantning. Av alla burkar och flaskor som säljs pantas ungefär 85 procent. Returpacks
målsättning är högre än så – 90 procent ska återvinnas och bli till nya burkar och flaskor.
Jämfört med att producera en burk av ny metall så sparar man 95 procent av energin genom att
producera en burk av återvunnet aluminium.

För mer information kontakta:
Jan Rehnberg, Returpack
Tel: 070-590 09 69
jan.rehnberg@returpack.se

Se bifogad topp- och bottenlista per kommun och län.
Fullständig statistik per län och kommun finns att hämta på www.returpack.se

www.returpack.sewww.pantamera.nu/
mailto:rehnberg@returpack.se
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Tre pilar 
Tre pilar med en siffra i mitten beskriver vilket material en förpackning är tillverkat i. 
Siffrorna som ligger mellan 1-7 är tillverkade av följande plaster; 
 
1. Polyetylentereftalat 
2. Polyeten, hög densitet 
3. Polyvinylklorid 
4. Polyeten, låg densitet 
5. Polypropen 
6. Polystyren 
7. Övriga 

 
För konsumenten är märkningen endast nödvändig om man vill veta vilken sorts plast 
förpackningen är tillverkad i. Medvetet kan man då väljer en förpackning med mindre 
miljöfarlig plast. För återvinningsföretagen underlättar det även i deras arbete då man 
enkelt kan se plastsorten.  
 
 
Livsmedelsmärkningar 
De produkter som någon gång under sin funktionsperiod kommer i kontakt med 
livsmedels, skall ha en märkning enligt Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1993:18.  
 
Märkningen skall ske direkt på materialet eller på dess förpackning. Märkningen skall 
även vara synlig för konsumenten. Om detta inte är tekniskt möjligt att ha märkningen på 
produkten får en skylt användas.  
 
Den här märkningen avser inte material och produkter som 
uppenbarligen kommer att komma i kontakt med livsmedel, 
exempelvis glas, bestick och stekpannor.  
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Pantsystem – Returpack 

Samtliga förpackningar som innehåller en vätska som är konsumtionsfärdig är tvungen att hör till 
ett godkänt retursystem. Returpack välkomnar varje burk och PET-flaska. I Sverige ligger man på 
världstopp när det gäller att panta flaskor och burkar. Varje år tar Returpack hand om 1,3 
miljarder burkar och flaskor. Detta motsvarar 148 400 förpackningar i timmen.  

Pantsystemet för burkar har funnits sedan 1984 och heter AB svenska returpack pantsystem för 
burkar. Tio år senare, 1994, kom återvinningen för PET-flaskor. Då grundades även AB Svenska 
Returpack-PET. Tillsammans verkar de två bolagen under det gemensamma namnet Returpack. 
Idag har Returpack 45 anställda och i Norrköping finns huvudkontoret. Där finns även Europas 
största fabrik i sitt slag, fabriken dit alla Sveriges återvunna burkar och PET-flaskor kommer.  

Returpacks uppgift är att ansvara för pantsystem av burkar och PET-flaskor för 
konsumtionsfärdig dryck men samtidigt att informera om systemet och administrera ekonomin. 
Det system som vi har i Sverige har fungerat som förebild för många andra länder. Det som gör 
systemet unikt är på vilket sätt processen är uppbyggd och hur den involverar handel, bryggeri 
och förpackningsindustrin.  

Processen startar när en dryck köps i butik. Vid betalning finns en så kallad pantavgift inräknad i 
priset, det är summan som man får tillbaka när man pantar sin förpackning. Efter att 
förpackningen blivit pantad återvänder den till Returpack. Här sorteras och räknas 
förpackningarna. Man paketerar dem och skickar burkarna vidare till smältverk. Väl framme på 
smältverket tar man bort eventuella kvarliggande vätskor samt tryckfärger. Återstående 
aluminium smälts ner till flytande form och låts stelna till block. Blocken valsas senare till 
aluminiumplåt som levereras direkt till burktillverkaren. Hos tillverkande företag görs nya burkar 
och på bryggerierna fylls dem med ny vätska, väl beredd att återigen finnas till försäljning i butik.  

När flaskorna har sorteras efter färg, räknas och komprimeras för att senare balas skickas dem 
vidare till återvinningsanläggning. En anläggning som ligger precis jämte Returpack. Innan man 
maler ner plasten till små flingor rengörs den. Av flingorna som bildas tillverkas provrörsliknande 
rör så kallade preforms. Performens skickas vidare till bryggerier som blåser upp dem till flaskor i 
begärd storlek. Här fylls dem med vätska samt att dem får önskad etikett.  
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Returpacks villkor 
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            Bilaga 1.

ALLMÄNNA VILLKOR 
FÖR ANSLUTNING TILL RETURPACKS RETURSYSTEM  

 
1. Bakgrund 
 
1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan 

kallat ”Retursystemet”, för återtagning och 
återvinning av aluminiumburkar och stålburkar 
respektive PET-flaskor och andra godkända 
plastflaskor, nedan kallat ”Förpackning”. En 
närmare beskrivning av Retursystemet 
återfinns i Bilaga 4.  

 
1.2 Retursystemet är godkänt av Statens 

jordbruksverk enligt förordning (2005:220) om 
retursystem för plastflaskor och metallburkar. 
Retursystemet kan under avtalstiden komma 
att förändras bl.a. på grund av den tekniska 
utvecklingen eller på grund av lag eller 
myndighets föreskrift. Förändringar i 
Retursystemet och av storleken på Pant och 
Avgifter sker i samråd mellan Returpack och 
berörda branschorganisationer. 

 
1.3 Returpack ansvarar för administrationen av 

Retursystemet. Returpack har också det 
övergripande ansvaret för att samordningen av 
återtagningen av Förpackningarna inom 
Retursystemet fungerar i alla led. 

 
1.4 Bolaget tappar, låter tappa, eller importerar 

konsumtionsfärdig dryck i Förpackningar, för 
yrkesmässig överlåtelse och önskar ansluta 
sina Förpackningar till Retursystemet. 

 
2. Definitioner 
 

I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha 
följande betydelse. 

 
”Administrationsavgift” avser den avgift som 
från tid till annan i förekommande fall gäller för 
respektive Förpackning och som Bolaget skall 
utge till Returpack för varje sådan Förpackning; 

 
”Aluminiumburk” avser aluminiumburk som 
ingår i Retursystemet; 

 
”Avgifter” avser Administrationsavgift och/eller 
Sorteringsavgift; 

 
”Avtalet” avser detta avtal (inklusive avtalssidan 
med Bolagets underskrift och dess bilagor) 
avseende anslutning till Retursystemet; 

 
”Bolaget” avser den juridiska person med vilken 
Returpack ingått detta Avtal; 

 
”Förpackning” avser Aluminiumburk, Stålburk, 
PET-flaska eller Plastflaska; 

 

”Pant” avser den pant som från tid till annan 
gäller för respektive Förpackning; 

 
”Part(er)” avser Bolaget och/eller Returpack; 

 
”PET-flaska” avser återvinnings PET-flaska som 
ingår i Retursystemet; 

 
”Plastflaska” avser sådan annan typ av 
plastflaska än PET-flaska som från tid till annan 
är godkänd för anslutning till och som ingår i 
Retursystemet. Information om vilka typer av 
plastflaskor (utöver PET-flaskor) som är 
godkända för anslutning till Retursystemet kan 
erhållas av Returpack; 

 
”Returautomat” avser returautomat för 
återtagning av Förpackningar; 

 
”Returpack” avser Returpack-Burk Svenska AB 
(556218-9117) och Returpack-PET Svenska AB 
(556478-4204); 

 
”Retursystemet” avser Returpacks retursystem 
för återtagning och återvinning av 
Förpackningar;  

 
”Sorteringsavgift” avser den avgift som från tid 
till annan i förekommande fall gäller för 
respektive Förpackning och som Bolaget skall 
utge till Returpack för varje sådan Förpackning 
som ansluts till Retursystemet; 

 
”Stålburk” avser stålburk som ingår i 
Retursystemet 

 
3. Beskrivning av Retursystemet 
 
3.1 Retursystemet innebär att bryggerier som 

tappar, eller låter tappa, konsumtionsfärdig 
dryck i Förpackning samt importörer av 
konsumtionsfärdig dryck i Förpackning vid 
leverans inom Sverige skall debitera 
mottagaren en till Förpackningen knuten 
ersättning, nedan kallat ”Pant”, på alla 
Förpackningar samt vidarebefordra Panten 
samt erlägga tillämpliga Avgifter till Returpack, 
allt under förutsättning att bryggeriet eller 
importören deltar i Retursystemet. Vidare skall 
importören eller bryggeriet meddela Returpack 
sina EAN-koder, varvid Returpack ombesörjer 
uppdatering av Returautomaterna med 
information om gällande EAN-koder. Panten 
följer sedan Förpackningen i varje led från 
bryggeri eller importör och detaljhandel till 
konsument, dvs. bryggeriet eller importören 
debiterar detaljhandlaren Pant och 
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detaljhandlaren tar i sin tur ut Pant från 
konsumenten. 

 
3.2 Konsumenten lämnar tillbaka tomma 

Förpackningar till detaljhandlaren, varvid 
detaljhandlaren kontrollerar att Förpackningen 
ingår i Retursystemet. Om Förpackningen ingår 
i Retursystemet, återbetalar detaljhandlaren 
Panten till konsumenten. Kontroll sker 
huvudsakligen genom att Förpackningen 
registreras och räknas i Returautomater med 
hjälp av Förpackningens EAN-kod, varefter 
Förpackningarna samlas och levereras i av 
Returpack anvisad lastbärare av 
detaljhandlaren till hämtande part. För sådana 
maskinellt räknade Förpackningar ersätter 
Returpack detaljhandlaren för Pant och 
hanteringsersättning baserat på Returpacks 
avläsning av Returautomaten i enlighet med 
avtal mellan Returpack och detaljhandlaren. 
Hämtande part debiterar därefter Returpack en 
hanteringsersättning baserat på antal 
lastbärare med material som sådan part 
levererat till återvinning i enlighet med avtal 
mellan Returpack och hämtande part. 

 
4. Förpackningens utformning 
 
4.1 För att kunna ingå i Retursystemet skall 

Förpackningen vara utformad i enlighet med 
bifogad teknisk specifikation, Bilaga 2. För olika 
typer av Förpackningar gäller olika 
utformningsbestämmelser. Returpack har, efter 
samråd med berörda branschorganisationer, 
rätt att med tre månaders varsel ändra 
bestämmelserna för respektive Förpacknings 
utformning. 

 
4.2 Såvitt avser Plastflaskor gäller dessutom att 

Plastflaskans typ (dvs. det material som 
Plastflaskan tillverkas av) skall vara godkänd 
för anslutning till Retursystemet.  

 
4.3 Bolaget åtar sig att till Retursystemet endast 

ansluta Förpackningar vars utformning 
överensstämmer med ovan nämnda 
utformningsbestämmelser. Senast fyra veckor 
innan Bolaget ansluter en Förpackning med en 
ny utformning eller med en ny etikett, eller en 
ny Plastflaska, till Retursystemet, skall Bolaget 
skicka förpackningsprov på den nya 
Förpackningen till Returpack för godkännande. 

 
4.4 Bolaget skall ersätta Returpack fullt ut för varje 

skada som åsamkas Returpack på grund av att 
Förpackning levererad av Bolaget inte uppfyller 
vid var tid gällande utformningsbestämmelser. 

 
5. Förpackningens märkning 
 
5.1 För att kunna ingå i Retursystemet skall 

Förpackningen vara märkt i enlighet med bilagd 

märkningsmanual, Bilaga 2, vilket bl.a. innebär 
att det tydligt skall framgå att Förpackningen 
ingår i Retursystemet och den Pant som 
Förpackningen berättigar till. 
Märkningsmanualen innehåller vidare 
bestämmelser om märkningens läsbarhet och 
kvalitet samt tester. För olika typer av 
Förpackningar gäller olika märkningskrav. 
Returpack har, efter samråd med berörda 
branschorganisationer, rätt att med sex 
månaders varsel ändra bestämmelserna för 
respektive Förpacknings märkning. 

 
5.2 För att säkerställa Retursystemets funktion är 

det vidare nödvändigt att Förpackningen kan 
sammankopplas till ansvarig 
leverantör/importör. Bolaget åtar sig därför, 
innan Bolaget levererar Förpackningarna till 
annan, att märka sina Förpackningar i enlighet 
med ovan nämnda manual samt tillse att dess 
Förpackningar märks med en EAN-kod med ett 
s.k. leverantörsnummer som dels är unik för 
Bolaget, dels unikt för respektive produkt per 
typ av Förpackning och pantnivå som Bolaget 
ansluter till Retursystemet samt att senast fyra 
veckor innan en ny EAN-kod skall aktiveras, 
anmäla den nya EAN-koden till Returpack. Vid 
anmälan av EAN-kod som tidigare varit 
registrerad hos Returpack, samt vid överlåtelse 
av EAN-kod, skall EAN-koden ha varit inaktiv i 
Returpacks artikelregister i minst sex månader. 
Om Bolaget även anslutit sina förpackningar till 
andra retursystem i Sverige än Retursystemet, 
skall den EAN-kod som Bolaget märker 
Förpackningarna med vara unik för 
Retursystemet (och således skilja sig från de 
EAN-koder som Bolaget nyttjar för sådana 
förpackningar som ansluts till andra 
retursystem). Leverantörsnummer kan erhållas 
från GS1 Sweden. Returpack har rätt att vägra 
anslutning av eller utesluta viss EAN-kod från 
anslutning till Retursystemet, alternativt begära 
att Bolaget skyndsamt ändrar sina EAN-koder, 
för det fall sådan EAN-kod(er) nyttjas av annan 
eller i syfte att missbruka Retursystemet. 
Bolaget har rätt att avanmäla viss EAN-kod 
genom skriftligt meddelande till Returpack, 
varvid sådan EAN-kod kommer berättiga till 
Pant under en period om två år från dagen för 
avanmälan (under förutsättning av att Bolaget 
fullgör sina skyldigheter enligt detta Avtal). 

 
5.3 För det fall att Bolaget inte har möjlighet att 

påverka Förpackningens ursprungsetikett så att 
ursprungsetiketten uppfyller vid var tid gällande 
märkningskrav, skall Bolaget uppfylla 
märkningskraven med mindre klisteretiketter. 
Klisteretiketter beställs hos Returpack. Bolaget 
får inte använda egentillverkade klisteretiketter 
för att uppfylla märkningskraven.  
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5.4 Efter anmälan av EAN-kod till Returpack enligt 
punkt 5.2, har Bolaget ett fortsatt ansvar för 
samtliga Förpackningar som är märkta med 
Bolagets EAN-koder, vilket bl.a. innebär att 
Bolaget är skyldigt att erlägga Pant samt 
tillämpliga Avgifter till Returpack enligt punkt 7 
för alla Förpackningar som är märkta med 
Bolagets EAN-koder. Har Bolaget avanmält 
viss EAN-kod enligt punkt 5.2, upphör Bolagets 
ansvar för sådan EAN-kod två år efter dagen 
för avanmälan. 

 
5.5 Bolaget skall ersätta Returpack fullt ut för varje 

skada som åsamkas Returpack på grund av att 
Förpackning levererad av Bolaget inte uppfyller 
vid var tid gällande märkningsbestämmelser. 

 
6. Försäljningsredovisning 
 
6.1 Bolaget skall månatligen, senast den sjunde 

varje månad (och om den sjunde inte är en 
arbetsdag, nästkommande arbetsdag), till 
Returpack redovisa de Förpackningar som 
Bolaget levererat inom ramen för 
Retursystemet under föregående månad. Detta 
gäller oavsett om Bolaget importerat 
Förpackningen eller självt har tappat drycken i 
Förpackningen eller uppdragit sådan tappning 
åt annan. Redovisningen skall innehålla 
information om Bolagets försäljning per EAN-
kod, dvs. Bolagets redovisning skall vara 
uppdelad på respektive produkt per typ av 
Förpackning och pantnivå som Bolaget ansluter 
till Retursystemet. Bolaget skall avge 
redovisning till Returpack även om Bolagets 
försäljning är noll. Den försäljningsinformation 
som Bolaget redovisar till Returpack kommer 
behandlas med den sekretess som följer av 
detta Avtal. 

 
6.2 Bolagets redovisning enligt ovan skall lämnas 

elektroniskt och i övrigt enligt Returpacks 
anvisningar.  

 
6.3 Vid felaktig, försenad eller utebliven 

redovisning har Returpack rätt att fakturera 
Bolaget dels en månatlig schabloniserad Pant 
samt tillämpliga Avgifter baserad på Bolagets 
historiska försäljningsredovisning, dels en 
månatlig förseningsavgift, som motsvarar en 
dröjsmålsränta om 18 procent per år på den 
schabloniserade Pant samt tillämpliga Avgifter 
enligt ovan. 

 
7. Pant och Avgifter 
 
7.1 För varje Förpackning som märkts med 

Bolagets EAN-koder skall Bolaget erlägga Pant 
samt tillämpliga Avgifter till Returpack i enlighet 
med Bilaga 3. För olika typer av Förpackningar 
gäller olika Pantnivåer och Avgifter. Returpack 

har rätt att med fyra veckors varsel ändra 
Pantnivåer och tillämpliga Avgifter. 

 
7.2 Baserat på Bolagets försäljningsredovisning 

enligt punkt 6, har Returpack rätt att fakturera 
Bolaget gällande Pant samt tillämpliga Avgifter 
med betalningsvillkor 15 dagar netto för det fall 
Returpack medgivit kredit. I övriga fall gäller 
omgående betalning. Vid försenad betalning 
utgår dröjsmålsränta om 18 procent per år. 

 
7.3 Returpack ersätter därefter detaljhandlaren för 

utgiven Pant i samband med att konsumenten 
återlämnar Förpackningen samt ersätter 
detaljhandlaren och hämtande bryggeri med en 
hanteringsersättning. 

 
7.4 För det fall att antalet återlämnade 

Förpackningar som märkts med Bolagets EAN-
koder överstiger det antal Förpackningar som 
Bolaget redovisat till Returpack enligt punkt 6, 
är Bolaget skyldigt att, på Returpacks begäran, 
erlägga Pant och tillämpliga Avgifter till 
Returpack även för sådant överskjutande antal 
Förpackningar. Det föregående skall dock inte 
inskränka Returpacks rätt att erhålla 
skadestånd på grund av Bolagets avtalsbrott. 

 
8. Revision 
 

Returpack har rätt att i skälig omfattning (dock 
minst en gång per kalenderår) och med biträde 
av revisorer kontrollera riktigheten av Bolagets 
försäljningsredovisning och efterlevnaden av 
detta Avtal samt att Retursystemet inte utsätts 
för svindleri. Om Returpack vid sådan kontroll 
finner att Bolagets försäljningsredovisning är 
felaktig, skall Bolaget ersätta Returpack för dess 
skäliga kostnader i samband med kontrollen. 

 
9. Force majeure 
 
9.1 Part är fri från ansvar när förlust, skada eller 

försening orsakats av omständighet som part 
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med 
och vars följder part inte heller skäligen kunde 
ha undvikit eller övervunnit (force majeure). 

 
9.2 Varar force majeure mer än tre månader skall 

envar part ha rätt att skriftligen säga upp detta 
Avtal med omedelbar verkan. 

 
9.3 Det åligger part, som önskar åberopa force 

majeure till befrielse från förpliktelse, att utan 
uppskov skriftligen underrätta andra parten 
härom. Motsvarande skall gälla när 
omständighet, som part åberopat till befrielse 
från åtagna förpliktelser upphör. 
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10. Immateriella rättigheter 
 

Alla eventuella immateriella rättigheter, såsom 
men inte begränsat till upphovsrätt, patenträtt 
och varumärkesrätt till Retursystemet och därtill 
relaterad kunskap om metoder, användning och 
annan know-how, tillkommer Returpack. Detta 
Avtal innebär inte att Bolaget får någon rätt till 
eller rätt att utnyttja Retursystemet eller kunskap 
därom på annat sätt än vad som uttryckligen 
framgår av detta Avtal. 

 
11. Sekretess 
 

Respektive Part förbinder sig, under avtalstiden 
och för en period om fem år därefter, att iaktta 
sekretess såvitt avser information av 
konfidentiell natur avseende den andra Parten 
som kommer till Parts kännedom. Detta gäller i 
synnerhet information om försäljning. 
Sekretesskyldigheten gäller inte: 

 
(a) information som var eller blivit allmänt 

tillgänglig, förutsatt att detta inte har skett 
genom brott mot detta Avtal; 

(b) information som redan var känd för den 
mottagande Parten;  

(c) information som erhållits av en tredje 
man som inte är bunden av någon 
sekretessförbindelse; eller 

(d) lämnande av information som krävs 
enligt myndighets beslut eller påbud eller 
enligt tvingande lag. 

 
Oaktat det föregående har Returpack rätt att fritt 
lämna information (oavsett om sådan 
information är att anse som konfidentiell eller ej) 
till bolag som ingår i samma koncern, eller har 
samma ägarbild, som Returpack, under 
förutsättning att sådant bolag åtar sig att 
behandla sådan information med samma grad 
av sekretess som gäller för Returpack. Vidare 
har Returpack rätt att löpande lämna information 
avseende antalet anslutna och återtagna 
Förpackningar (per EAN-kod) till Statens 
jordbruksverk. 

 
12. Överlåtelse av Avtalet 
 

Part har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta 
eller pantsätta sina rättigheter och/eller 
skyldigheter enligt detta Avtal utan att först 
inhämta den andra Partens skriftliga 
godkännande. Returpack har dock rätt att 
överlåta samtliga sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta Avtal till bolag som 
ingår i samma koncern, eller har samma 
ägarbild, som Returpack. 
 
 
 

 

13. Ändringar 
 

Returpack har, efter samråd med berörda 
branschorganisationer, rätt att med tre 
månaders varsel ändra detta Avtal. Om Bolaget 
inte accepterar sådan villkorsförändring, har 
Bolaget rätt att säga upp detta Avtal till 
upphörande i enlighet med punkt 14.1. 
Returpack publicerar ändringar av detta Avtal 
och nyheter om Retursystemet på Returpacks 
hemsida (http://www.returpack.se). 

 
14. Avtalstid 
 
14.1 Detta Avtal träder i kraft när Bolaget har betalat 

Returpacks faktura avseende anslutningsgiften 
för det första kalenderåret och gäller därefter 
tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid 
om två månader. Uppsägning skall ske 
skriftligen. 

 
14.2 Detta Avtal ersätter alla tidigare avtal eller 

överenskommelser mellan Parterna avseende 
återtagning och återvinning av Förpackningar. 

 
15. Uppsägning av Avtalet i förtid 
 
15.1 Endera Part har rätt att säga upp detta Avtal 

skriftligen med omedelbar verkan om den 
andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott, 
under förutsättning av att den uppsägande 
Parten dessförinnan har givit den andra Parten 
en 14 dagars frist att vidta rättelse – i den mån 
rättelse är möjlig – och så inte har skett. 

 
15.2 Endera Part har vidare rätt att säga upp detta 

Avtal med omedelbar verkan om den andra 
Parten försätts i konkurs, ställer in sina 
betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i 
likvidation eller eljest kan anses ha kommit på 
obestånd. 

 
15.3 Oaktat vad som stadgas ovan, har Returpack 

rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar 
verkan för det fall Bolaget bryter mot någon 
bestämmelse i detta Avtal som har till syfte att 
säkerställa Retursystemets funktion och 
säkerhet (inklusive Bolagets skyldighet att 
märka Förpackningarna i enlighet med punkt 5 
och Bilaga 2). 

 
15.4 Vid förtida uppsägning av detta Avtal har 

Returpack rätt att omedelbart avregistrera 
samtliga av Bolaget till Returpack rapporterade 
EAN-koder. Efter avregistrering av EAN-
koderna upphör den automatiska utbetalningen 
av Pant. Vidare skall Bolaget genast återlämna 
all information som erhållits från Returpack, 
inklusive alla kopior och utdrag därav. 

 
15.5 Oaktat den rätt till förtida uppsägning av Avtalet 

som Returpack har enligt punkt 15.1 - 15.3 har 
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Returpack alltid rätt att med omedelbar verkan 
tillfälligt stänga av samtliga Bolagets EAN-
koder, om Bolaget bryter mot detta Avtal (t.ex. 
genom felaktig eller bristfällig märkning, 
redovisning eller betalning).  

 
16. Konsekvenser av Avtalets upphörande 
 

Bestämmelser i detta Avtal som på grund av sin 
natur sträcker sig bortom Avtalets upphörande, 
t.ex. bestämmelser om sekretess och ansvar för 
Förpackningar som märkts med Bolagets EAN-
koder, skall fortsätta att gälla efter det att detta 
Avtal upphört att gälla. 

 

17. Bankgaranti 
 

För det fall Returpack så begär, är Bolaget 
skyldigt att ställa säkerhet för sina förpliktelser  
enligt detta Avtal i form av bankgaranti. Sådan 
bankgaranti skall, om Returpack så begär,  
fortsätta att gälla under en period om två år efter 
det att detta Avtal upphört att gälla. 

 
18. Tillämplig lag och forum 
 
18.1 Detta Avtal regleras av svensk lag. 
 
18.2 Tvist i anledning av detta Avtal skall avgöras 

allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som 
första instans. 

-------------  
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Skissförslag på förpackning, Ecolean  
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Prototypförslag från Greif AB 
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Ytbeläggningstest 
Då undersökning om möjlighet att ta fram en förpackning helt i papper, sågs svårigheten med att 
pappret skulle stå emot diverse olika stänk som förekommer vid matlagning. Förpackningen 
kommer med största sannolikhet inte tas ut ur ett skafferi för att genast sättas tillbaka efter 
användning. Troligtvis kommer man låta förpackningen stå i anslutning till spis och diskbänk. 
Därför lät teknologerna en tidigare variant av  papperslösning stå framme i ett hushåll under en 
veckas tid. I hushållet skedde matlagning dagligen.  
 
Efter en veckas tid fick teknologerna tillbaka testförpackningen och kunde dra slutsatsen att 
förpackningen inte drog åt sig märkbara brister utan klarade sig bra i sitt klimat. Endast små fel 
kunde ses. 
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PAPER TUBES 
 
SPIRAL PAPER TUBE WINDER (SINGLE HEAD - TWIN BELT) 

• Higher output  

• Extra strong tubes  

• Electronic proportional control 

system for winding speed 

adjustment  

• Rapidly interchangeable 

mandrels  

• Pneumatic control of winding 

belt tension  

• Built-in control panel with 

remote station. 

 
 
High Speed Core Winder 
with Multi-Cutter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On-Line Multi Cutter 
 

PURPOSE : 

To cut the tubes into longer 

or smaller size while working 

on-line with the main Spiral 

tube winder. 

 



DESCRIPTION OF THE MACHINE : 

 

This machine is easy to operate and maintain.  The cutting carriage moves on a free 

slide rails synchronized with the main tube winder.  The pre-set knives cut the tubes 

to the selected widths and the recut tubes are delivered automatically. 

SPECIFICATION OF THE MACHINE : 

Output  : Up to 15 mts/min. depending upon the sizes of the tube 
Minimum inner diameter : 25 mm 
Maximum inner diameter : 300 mm 
Maximum Wall thickness  : 

16 mm by simple Saw cutter (up to 3 mm fine cutter) 

Motor for dust collection : 
0.75 KW 

Saw Blade drive : 
2 KW 

Approx. size of the 

machine 
: 

3000 mm long x 2000 mm wide x 2500 mm Ht x 800 

kgs weight. 

 
 
 
Automatic Tube Finishing Machine 
 

• Multiple operations    

• Both ends polishing    

• One end curling & other 

end polishing    

• POY Tube Notching & 

Grooving    

• Smooth, simple 
operations    

• Easy interchangeability of 

toolings    

• Thread notch depth 

angles & reference are 

easily adjustable  

Sodaltech's Other Hi-Performance   

Paper Tube Production Line includes  

• Slitter Rewinder  

• Reel Stand & Glue tank   

• Tube Re-cutter 
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Följande information är direkt hämtat från 
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Kostnad&menuItemID=7045 
2009-05-15, kl 10.30 
 
Vad kostar det?  
 
SIS Miljömärkning är ett icke vinstdrivande företag. Men miljömärkning kräver resurser för 
granskning av ansökningar, utveckling av miljökriterier och marknadsföring av Svanmärket. 
Därför finns det avgifter för att märka produkter med Svanen.  

I samband med att ett företag ansöker om en Svanlicens tar vi ut en ansökningsavgift på 18 000 
kronor exklusive moms. Avgiften avser granskning av ansökan och det kontrollbesök hos 
sökanden som görs innan licensen kan beviljas.  
När licensen är beviljad tillkommer en årsavgift på 0,3 procent av företagets omsättning på de 
svanmärkta produkter som licensen avser.  
 
I vanligaste fall gäller alltså följande avgifter: 
 
Ansökningsavgift: 18 000 kronor 
Årsavgift: 0,3 procent av omsättningen 

Särskilda avgiftsregler för vissa produktområden 
 
Butiker 
För butiker baseras årsavgiften på försäljningsmarginalen. Minimiavgiften är 12 000 kronor. 
Maxavgiften är 30 000 kronor för butiker som har en omsättning på upp till 200 miljoner kronor 
och 50 000 kronor för butiker med en högre omsättning. Hela butikskedjor som vill Svanenmärka 
sig kan få särskilda avtal. 

Hotell 
För hotell beräknas årsavgiften utifrån den årliga logiomsättningen. Detaljer för hur avgiften för 
hotell beräknas hittar du på sidan "Välkommen till Svanens sidor för hotell". 

Restauranger 
För en restaurangomsättning upp till 15 miljoner kronor är avgiften 0,15 procent av omsättningen. 
Överstiger omsättningen 15 miljoner kronor ger det en fast årlig kostnad på 15 000 kronor plus 
0,05 procent av omsättningen. Minimiavgiften är 12 000 kronor och restauranger betalar 
maximalt 65 000 kronor. Rabatter ges till restaurang i redan Svanenmärkt hotell. 

Städ och tvätt 
För städtjänster, tvätterier, alternativ kemtvätt och system för handduksrullar är årsavgiften för 
licens 0,15 procent av omsättningen. 

Tryckerier 
För tryckerier beräknas årsavgiften istället utifrån den årliga pappersförbrukningen. Detaljer om 
hur avgiften för tryckerier beräknas hittar du på vår webbsida för Tryckerier. 

Avgift för omprövning  
När kriterierna reviderats måste licensen omprövas, ansökningsavgiften är då 9 000 kronor. En 
utvidgning av licensen, till exempel med nya produkter, debiteras per timme beroende på omfatt-
ningen, dock max 9 000 kronor. 



Max- och minimibelopp 
I Sverige har Svanen f n en minimiavgift på 12 000 kronor per licens och maximiavgift på 350 
000 kronor exklusive moms per produktgrupp och produktionsställe. 

Vad går pengarna till?  
Miljömärkningens kostnader kan delas i tre delar:  

• Kriterieutveckling.  Att ta fram de krav som produkten ska uppfylla är ett noggrant och 
tidsödande arbete som måste bli precist och med hög kvalitet. Arbetet pågår mellan ett till 
tre år.  

• Kontroll av produkter.  När ett företag ansöker om licens går det i snitt åt tre fulla 
arbetsveckor innan alla miljödata är kontrollerade och produktionen kontrollerad genom 
fabriksbesök.  

• Information till allmänheten.  Via informationskampanjer, vårt elektroniska nyhetsbrev 
m m försöker vi få konsumenter och inköpare att förstå innebörden av märket och välja 
Svanenmärkta produkter. 
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Viktning principlösningar 
 
1. Papp, cylinderformad papperscylinder. 
2. Pant, förpackning som kommer ingå i retursystemet Returpack. 
3. Befintlig förpackning, dagens förpackning i PP. 
4. Papp/Plast, kombination av plast och papper. 
5. Glas med Refill, glassburk med aluminiumlock samt pappersrefill. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Viktning lockalternativ 
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SWOT – Refillkoncept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor:  
De styrkor som ses med konceptet refill är bland annat att eftersom glas har en oändlig 
återvinningsgrad är detta ur miljösynpunkt mycket bra. Att framställa glas av gammalt glas tar 
endast 20 % energi jämfört med om man skulle framställa nytt glas. Om man istället ser till 
dagens produkt som består av plast och endast kan återvinnas fem till sju gånger har man med 
glas ett kretslopp som har en betydande längre livslängd. I Sverige är man samtidigt ett av de 
världsledande länderna då det gäller att återvinning av glasförpackningar. Hela 95 % av det glas 
som finns ute på marknaden återvinns och blir till nytt glas.  

Styrkor Svagheter 

Glas är oändligt återvinningsbart Krossrisk 

Transport utan tomrum för refillförpackning Vikten 

Avtorkbar yta 
Energikrävande att ta fram 
nytt glas 

24% mer i varje transport gällande refillförpackning   

Återvinningsgraden på glas i Sverige ligger på 95 %   

Glas är absolut tätt   

Papper är återvinningsbart   

Återvinningsgraden på papper i Sverige ligger på 72,6 %   

Fler av sortimentets förpackningar med samma system   

Ny design   

Möjligheter Hot 

Nå ut till fler och nya kunder 
Om samhället väljer att inte 
använda refill 

Först ut i Sverige med detta koncept för salt 
Om samhället anser priset 
vara för högt 

Bidrar till en bättre balans i samhället 
Konkurrent kommer med 
bättre lösning 



Idag transporteras allt färdigt salt i burkar som skapar tomrum. Om man istället använder sig av 
refill och har en förpackning som utesluter tomrum kan man på så sätt spara på miljön. Samtidigt 
kan man i de transporter som endast består av refillförpackningar få in  24 % mer än vad man 
kunde tidigare.  

Glasförpackningen kommer till skillnad från dagens förpackning vara lätt att torka av och 
eftersom glas är absolut tätt så påverkar inte det smak eller lukt.  

Om man märker att detta är ett uppskattat system på marknaden kan företaget sätta fler av deras 
produkter i samma system alternativt åtminstone byta ut plastförpackningar mot glas.  

Genom att byta ut förpackningens material från plast till glas ges nya möjligheter designmässigt. 
Förpackningen kommer få ett nytt utseende som förhoppningsvis även estetiskt tilltalande lockar 
nya kunder men samtidigt behåller de gamla som ser varumärkets image i den nya designen.  

Svagheter 
Även om systemet ur miljövänlig synpunkt är starkare än dagens kan man inte frångå att glas 
faktiskt lättare går sönder än vad en förpackning i plast gör. 

Glas har en högre densitet (2,6 g/cm3) än vad plast (0,9 g/cm3) har och gör därmed vår 
förpackning tyngre.    

Det är dock mer energikrävande att ta fram nytt glas än vad det är att ta fram ny plast, eller 
papper.  

Möjligheter 
Genom att lansera en mer miljövänlig förpackning som samtidigt är estetiskt tilltalande, så finns 
möjligheten att nå ut till en större andel konsumenter på marknaden. Falksalt kommer vara först 
ut på den svenska marknaden med detta system just gällande salt. Det kan skapa nya kunder som 
anser att miljön är viktig.  

Med detta system kommer Falksalt kunna bidra till en bättre balans i samhället och blir ett ännu 
mer miljöinriktat varumärke.  

Hot 
Även om man lanserar en förpackning som är mer miljövänlig kan man inte ta förgivet att 
konsumenterna väljer att köpa den. Tyvärr kommer det med största sannolikhet finns de 
konsumenter som anser att refill är för omständigt. Varumärket kan endast erbjuda en miljövänlig 
förpackning, sedan är det upp till konsument och köpa den.  

I Sverige är det inte många saltvarumärken som konkurrerar om kunderna. Detta gör att 
alternativen i butik är få och konsumenten har inte många varianter att välja på. Kommer 
konkurrerande företag med en produkt som är bättre kanske betydande konsument väljer denna.  



SWOT - Papper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor   
Papper har en relativt hög återvinningsgrad i Sverige. Regeringens mål ligger på 65 % men enligt 
den senaste statistiken från 2007 är graden på hela 72.6 %. Det är ett bra resultat då man kan 
spara upp till hela 80 % energi i jämförelse med nytillverkning av papper. Vid tillverkning av en 
förpackning helt i papp kan man få en liten vikt. Papper kan ha en densitet på så lite som 
700kg/m3.  

Svagheter 
Det som kan bli svårt med att tillverka en förpackning helt i papper är att få en bra förslutning vid 
lock och botten. Saltpartiklar kan lätt krypa sig ner i små utrymmen och är förpackningen inte 
helt tätt kan det lätt börja läcka.  

Att bibehålla den nuvarande kvalitén på stabilitet och motstånd mot väte kan bli svårt med 
papper. Papper är inte alls lika stabilt som hård plast och papper har lättare för att dra åt sig väte.  

Möjligheter  
Med en förpackning helt i papper kan man lättare uppmärksamma konsumenten på att företaget 
vill vara i framkant gällande miljötänk. En pappförpackning kommer förhoppningsvis behålla 
sina nuvarande konsumenter men samtidigt dra till sig nya som vill välja ett mer miljövänligt 
alternativ.  

Företaget skulle i detta fallet kunna investera i en egen maskin som tar fram pappförpackningen.  

Hot 
Det största hotet som denna förpackning medför är att konsumenten inte känner att samma kvalité 
uppnås i det nya alternativet. Kanske blir man orolig som konsument att papper inte bibehåller 
samma beständighet mot fukt som plast. 

Styrkor Svagheter 

Återvinningsbart 
Svårighet med fäste för lock 
och botten 

Återvinningsgraden i Sverige ligger på 72,6 % 
Hur mycket väte tål 
förpackningen? 

Återvinning av papper sparar 50-70 % energi i 
jämförelse med nytillverkning. Stabiliteten 

Vikten   

Möjligheter Hot 
Nå ut till kunder som vill välja ett mer miljövänligt 
alternativ 

Konsument väljer att inte 
köpa produkten 

Bidrar till en bättre balans i samhället   

Företaget kan investera i egen maskin   



Volymberäkningar

De volymberäkningar som gjorts har alltid varit i f orm av 8 stycken 
förpacknigar. Dessa har varit förpackade så att tom rummet skulle bli så 
litet som möjligt. Nedan följer volymberäkningar, i nklusive tomrum för 
varje förpackning.

Befinlig förpackning (stor version)

V=A*h

Solve@140∗140∗270 � VsD

88Vs → 5292000<<

Volym per förpackning
Vps= Vb ê8

Solve@5292000ê8 � VpsD

88Vps → 661500<<

En befintlig förpackning kräver idag en volym på 661500 mm3

Befintlig förpackning (liten version)

V=A*h

Solve@100∗100∗155 � VlD

88Vl → 1550000<<

Volym per förpackning
Vpl = Vl ê8

Solve@1550000ê8 � vplD

88vpl → 193750<<

Befintlig förpackning av den lilla versionen kräver en volym på 193750mm3

Triangelformad förpackning. 

V=A*h

Solve@165∗165∗200 � vtD

88vt → 5445000<<
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Volym per förpackning
Vpt = Vt ê8

Solve@5445000ê8 � VptD

88Vpt → 680625<<

Triangelformade förpackningen kräver en volym på 680625mm3

Påsliknande förpackning

V=A*h

Solve@100∗153∗245 � VpD

88Vp → 3748500<<

Volym per förpackning
Vpp = Vp ê8

Solve@3748500ê8 � VppD êê N

88Vpp → 468563.<<

Den påsliknande förpackningen kräver en volym på 468563mm3

Stående rektangulär förpackning

V=A*h

Solve@80∗192∗264 � VrD

88Vr → 4055040<<

Volym per förpackning
Vpr = Vr ê8

Solve@4055040ê8 � VprD

88Vpr → 506880<<

Den rektangulära förpackningen kräver en volym på 506880mm3

Nedan följer beräkningar som procentuellt jämför da gens förpackning 
med de nya.

Triangelformad förpackning:

Pt=100*(Vpt êVps)

Solve@H680625ê661500L∗100 � PtD êê N

88Pt → 102.891<<

Denna förpackning kräver 2 % mer volym än den befintliga
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Påsliknande förpackning:

Pp=100*(Vpp êVps)

Solve@H468563ê661500L∗100 � PpD êê N

88Pp → 70.8334<<

Den påsliknande förpackningen tar endast upp 70 .8 % av den befintliga. Detta medför en volymbesparing på 29.2 %.

Stående rektangulär förpackning:

Pr=100*(Vpr êVps)

Solve@H506880ê661500L∗100 � PrD êê N

88Pr → 76.6259<<

Den rektangulära förpackningen tar andast upp en volym på 76.6% av den befintliga. Detta medför en volymbesparing

på 23.4%

Transport av befintlig förpackning

Tomrum som transporteras med dagens förpackning.

Volym av förpackning, exklusive tomrum:

V=p*r2 *h

Solve@π ∗352 ∗ 135 � VsD êê N

88Vs → 519541.<<

Tomrum utgörs av förpackning inklusive tomrum minus förpackningen:

T=Vps-Vs

Solve@661500 − 519541 � TD

88T → 141959<<

Tomrum i procent
Tp = HT êVpsL *100

Solve@H141959ê661500L∗100 � TpD êê N

88Tp → 21.4602<<

Vid  transport  av  dagens  förpackning  transporteras  21.5  %  tomrum.  (Eklusive  det  tomrum  som  finns  i  själva

förpackningen)
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Övriga leverantörer, företag och organisationer som kontaktats i examensprojektet. 
 
Boxon, Kundservice 
Nordenspapper, Kundservice 
DHL, kundservice 
Malin Sundberg, Marknadsassistent på Returpack 
Ted Stolt, Sales Manager på FH Plastics AB 
Dr Mikael Gällstedt, STFI-Packforsk 
Sabina Engdahl, Innesäljare Papyrus Sverige AB 
Christel Segerstein Skoog, Account Manager på Wafpetersens 
Carin Widmark, Rexam 
Kristina Kun, Nordicpack 
Sofia Enberg, Miljö- och kvalitetsledare på IL Recycling 
Vägtrafikavdelningen på Transportstyrelsen, Kundservice 
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Ritningar 















VARFÖR GLAS? 
• Glas kan återvinnas om och om igen. Ingen begränsning!  
• Återvinningsgraden i Sverige ligger på 95 %, regeringens mål ligger på 70%.  
• Sverige är ett av världens ledande land gällande återvinning av glas 
• Återvinning av glas sparar 20 % av energin jämfört med glas tillverkad från ny råvara. 
• Glas har egenskapen att vara absolut tätt, vilket gör att doft och smak inte påverkas.  
• Varje ton återvunnet glas sparar 1020 kg råvara. 
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VARFÖR PAPPER? 

• Varje pappersfiber kan återvinnas 5-7 gånger innan den förbränns och blir till värme. 
• Energi från träprodukter blir till bioenergi vilket kan ersätta fossil energi.  
• 72,6 % av tillverkat papper återvanns 2007. Regeringens mål var att 65% skulle materialutnyttjas. 
• Tillverkas av en förnyelsebar råvara 
• Sverige bedriver ett uthålligt skogsbruk som ger utrymme för biologiskt mångfald, vilket också bygger upp 

en sänka för koldioxid.  
• Skogsindustrin tillsammans med sina leverantörer och kunder svarar för hela 33 % av industrins 

investeringar.  
• Att producera papper av returpapper reducerar energiförbrukningen med 50 % av den energi som går åt 

vid pappersproduktion av nya träråvaror.  
• Varje ton återvunnet papper sparar 12 träd. 
• Varje ton återvunnet papper sparar 4100 kWh.  
• Om ett skikt av plast finns i pappersförpackningen särskiljs detta när fibrerna i pappersförpackningarna 

löses upp i vatten. Detta silas bort innan processen fortsätter med pappersfibrerna. Den bortsilade plasten 
används till energiutvinning.   

 

 

 



AVFALLSTRAPPAN! 
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas 
omhand i Sverige: 

 
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering  
2. Återanvänd 
3. Återvinn material 
4. Återvinn energi genom förbränning 
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp 

 

Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall 
som möjligt. Detta är det bästa sättet att minska användningen av jordens 
resurser och påverkan på miljö. När återanvändning inte är möjlig ska vi 
återvinna materialet. Om avfallet inte kan materialåtervinnas skall energin i 
avfallet utvinnas genom förbränning. Som ett sista alternativ ska deponering 
användas. 

 



 

Transport 
Volymen för dagens 600 grams förpackning, inklusive det tomrum som bildas vid transport, är idag 661,5 cm3  

Volymen för dagens 150 grams förpackning, inklusive det tomrum som bildas vid transport är idag 193,8 cm3  

 

En pappersförpackning/glasburks kommer att ge samma volym som dagens förpackning.  

 

Refill-pappersförpackning ger en volym på 506.8 cm3  

Detta skulle ge oss en volymbesparing på 24 % och inget så kallat tomrum skulle transporteras.  

 

Uträkningen grundar sig på experiment där 8st förpackningar packats och mäts.  
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