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Materialsnål lösning utmanar
bricka med krympfilm
PacNova har utvecklat ett alternativ för flaskor och burkar i handeln som idag 
levereras på bricka med krympfilm. PacNovas lösning heter StrapCarrier och är 
ett genomtänkt förpackningskoncept med flera fördelar.
Text: Marcus Petersson, marcus.petersson@nordiskemedier.se
Foto: PacNova

PacNova kom redan under 1990-talet i kontakt 
med frågan i handeln om något kunde göras för 
att slippa plasten runt olika produkter. Handeln 
upplevde hanteringen som ett problem.

– Ytterförpackningen wellpappbricka med 
krympfilm kom redan på 1970-talet. Det var en 
utmärkt förpackning då, handeln slapp en stor 
volym wellpapp, problem med plast fanns inte 
på kartan och lönerna var låga jämfört med nu. 
Men tiderna hade förändrats in på 1990-talet, 
berättar Per Håkan Edqvist, innovatör och före-
tagare, i PacNova.

PacNova samarbetade med ICA:s förpack-
ningsexpert Lars Bernhardson och en första va-
riant av StrapCarrier  provades ute i butiker 2003 
med mycket goda omdömen. Men intresset att 
ändra något hos varumärkesägarna var svalt för 
att inte säga obefintligt, menar Per Håkan.

– Ytterförpackningen var ett nödvändigt ont, 
som helst skulle vara gratis. Den inställningen 
lever kvar än idag men behöver ändras.

– Med ytterförpackning menar jag butiks-, 
detaljist- eller sekundärförpackning, förtydligar 
han.

1996 genomförde Dulog, som var ett sam-
arbetsorgan för handelns aktörer, i samarbete 
med SCA Packaging en stor studie av tidsåtgång 
i butiker. Slutsatsen blev, fritt citerat: “en för-
ändring av konceptet bricka + krympfilm skulle 
öppna för nya möjligheter och besparingar.”

Dulog gick upp i det som idag är GS1. Pro-
jektet föll i glömska, men inte hos PacNova. Lars 
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HANDELNS KRAV
Kravspecifikationen från handeln innehåller 
bl a följande punkter:
–  Färre antal konsumentprodukter  

i förpackningen
– Bra exponering
– Enklare hantering, bra arbetsmiljö
– Mindre avfall
– Minskade CO2 utsläpp

Pall med StrapCarrier band låst med två vertikala band 
och en tunn plastfilm som skydd mot fukt och damm.



Bernhardson myntade uttrycket “Ytterförpack-
ningen är en tjänst”. Detta innebär att förpack-
ningen är ett hanteringshjälpmedel i butiken.

2016 såg PacNova sin chans i och med den 
framväxande miljömedvetenheten, som myn-
nade ut i stolta uttalanden från handeln med 
flera aktörer om klimatneutralitet till 2020.

– Skulle miljömedvetenhet bli en viktig 
komponent i en förändringsprocess? Snack el-
ler verkstad? Det återstår att se, men det är inte 
långt kvar dit, säger Per Håkan.

ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA
PacNova tänkte till.
– Hur ska de produkter, som står i ytterförpack-
ningen presenteras och hur ska hanteringen gö-
ras på bästa sätt?
– Ska ytterförpackningen finnas i butikshyllan 
eller ska produkter plockas upp löst?
– Hur fyller man hyllan på bästa sätt och hur 
städar man enkelt efter konsumenternas plock-
ande?
– Kan ytterförpackningen göra två jobb?
– Vilken tid tar det att plocka upp varor, en och 
en, i hyllan eller i en kyl?
– Arbetsmiljön och ergonomin, kan den förbätt-
ras?
– Hur mycket C02 footprint kan en StrapCarrier 
förpackning ta bort jämfört med krympfilmen?

ANVÄNDAREN I FOKUS
– Mina kontakter med Lars Bernhardson inne-
bar tillgång till en kravspecifikation, som Strap-
Carrier fyllde med råge samt att egna tillägg gav 
fler fördelar. Det är på sin plats att påminna om 

vad en förpackning ska uträtta. För alla förpack-
ningar gäller att de ska skydda, avgränsa och 
informera. För en ytterförpackning tillkommer 
krav kring hur den ska hanteras Dessutom är 
det bra att tillföra “andra värdeskapande funktio-
ner” och StrapCarrier har många värdeskapande 
funktioner, säger Per Håkan.

Främst är det butiksledet, som har nytta av 
vad StrapCarrier kan tillföra, men även lagret, 
transportledet och varumärkesägaren får förde-
lar, menar han. Själv har han 52 års erfarenhet 
på förpackningsområdet. Från materialtillverk-
ning till butikshyllan och mycket däremellan.

– Därför var det naturligt att inte stanna 
vid ytterförpackningen och dess innehåll, utan 
även tänka kring hur pallen hanteras och vilka 
moment i olika sammanhang som StrapCarrier 
kan komma att utsättas för. Den första provom-
gången för snart 20 år sedan gav en hel del nyt-
tig information som finns med.

FÖRDELAR MED STRAPCARRIER
Vad är  då så bra med StrapCarrier? Det kan 
sammanfattas i följande punkter:

– 6 st konsumentprodukter istället för 12 st, 
som är vanligt. PacNova har utarbetat en enkel 
metod för snabbare hantering.

– Ett horisontell band håller ihop produk-
terna istället för plastfilmen.

– Alla konsumentprodukterna i ytterförpack-
ningen har etikett eller varumärkestrycket rätt-
vänt mot konsumenten.

– Med färre produkter blir det lägre vikt. Ar-
betsmiljön vinner.

– Kapsyler, mindre än diametern på flaskan, 
låses i brickan som finns över.

– Pallen fixeras med vertikala band med 
kantskydd istället för sträckfilm. Tunn täckfilm 
blir kvar av plastmaterialet.

VAD BLIR DÅ RESULTATET?
Här listas några av de fördelar som personal i 
butik och lager har upplevt med StrapCarrier.

– Med 6 produkter i ytterförpackningen kan 
2 förpackningar få plats på djupet i hyllan.

– För t.ex drycker är 6 st en lämplig flerför-
packning, dvs förpackningen kan göra två jobb.  

– Geometrin 2x3 är den samma som pallens 
mått 800 x 1200 vilket kan ge bättre pallfyllnad.

– Bandet ger bra sammanhållning och avlägs-
nas först när brickan står i hyllan. Med plastfil-
men borttagen på nuvarande bricka, är den insta-
bil och antingen får man plocka in produkterna 
löst eller vingla in brickan i hyllan med risk för 
att rödbetsburken i glas ramlar ur och krossas.

– Att fronta produkter genom plocka fram dem 
från inre delen av hyllan och att (när tid finns) ev. 
vrida dem rätt, är ett av de mest tidskrävande och 
ergonomiskt dåliga arbetsmomenten i en butik. 
Som av det skälet ofta inte blir utfört. Med PacNo-
vas StrapCarrier blir detta moment både snabbare 
och lättare. Det är bara att dra fram en full bricka 
som står innanför och frontningen är klar.

– Att StrapCarrier med färre produkter blir 
lättare och stabil underlättar butiksarbetet.

– Sommaren 2017 provade PacNova, i sam-
arbete med Brunneby Musteri Borensberg, att 
leverera deras ciderdryck till butiker på pall där 
brickorna stod på varandra utan mellanlägg. 
Kapsylerna låser i brickan som står över.

– Pallarna, som levererades låstes med två 
vertikala band med endast en tunn plastfilm 
som fukt och dammskydd. Flera lager sträck-
film behövdes inte.

PacNova står nu inför att i samarbete med 
andra aktörer få rulla ut det här konceptet på 
marknaden.

– Vi har anledning att vara optimistiska, ef-
tersom de behov som StrapCarrier tillfredsstäl-
ler, är så grundläggande för hur arbetet i en bu-
tik kan underlättas. De varumärkesägare, som 
kommer till sina butikskunder, med vår lösning 
får sannolikt ett försteg i konkurrensen.

– Att svensk handel skulle kunna minska 
sitt CO2 footprint med 60 000 ton/år på lite 
sikt, gör ju inte saken sämre. Win Win för alla 
inblandade, avslutar Per Håkan.

PacNova är partner på Pack Point Nordic den 
18 april på Cirkus i Stockholm och Per Håkan 
träffas i utställningen under dagen.

Per Håkan Edqvist, PacNova, menar att tiden nu 
är mogen att byta ut brickan med krympfilm mot 
något som är bättre för miljön.

Flaskorna stabiliseras vid stapling genom att  
kapsylerna låses i hålrum i brickorna ovanpå.

StrapCarrier årsmodell 2018
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