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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till representanter för de deltagande företagen; Göteborgs Kex, 

Jästbolaget och Karamellpojkarna och särskilt till de kvinnliga förpackningshanterare 

som medverkat i projektet. Vi vill också tacka Stora Enso i Skene, Ekmans kartong, Sun 

Chemicals, SCA och Stora Enso i Jönköping för deras bidrag i form av diskussioner, 

förslag, prototyper, presentationer mm. 

Projektet har genomförts i samverkan mellan Mikael Forsman och Eva Bernmark 

Arbets- och Miljömedicin vid Karolinska Institutet, Svend-Erik Mathiassen och Mikael 

Forsman, Centrum för Belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle samt Sandra 

Pousette och Birgitta Nilsson vid Innventia. 

Projektet är finansierat av försäkringsbolaget AFA och ingår i programmet ”Kvinnors 

arbetsmiljö inom industrin 2008-2010”. I programmet ville man särskilt lyfta fram 

arbetsplatsnära FoU-projekt. Dessa skulle resultera i praktiska åtgärder och lösningar på 

arbetsmiljöproblem för att på sikt minska arbetsskador för kvinnor inom industrin, samt 

att bidra till kunskapsutveckling för området. 
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1 Sammanfattning 

Livsmedelsindustrin är förpackningsintensiv, förpackningar hanteras både manuellt och 

i anslutning till processmaskiner. Enligt Arbetsskadestatistiken anmäls ungefär dubbelt 

så många arbetsskador från livsmedelsindustrin jämfört med övriga branscher. Kvinnor 

ligger betydligt högre än män och 9 av 10 anmälda arbetssjukdomar bland kvinnor 

hänförs till ansträngande eller ensidiga arbetsställningar eller arbetsrörelser. 

 

Projektets huvudfrågeställning var ”Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad 

förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin”?  

 

Tre livsmedelsföretag, Göteborgs Kex, Jästbolaget och Karamellpojkarna deltog i 

projektet. I dessa företag hanterar kvinnor primär- och sekundärförpackningar manuellt 

eller semimanuellt. Vid företagen dokumenterades omfattningen av förpacknings-

hantering över dagen. Genom fokusgrupper identifierades hinder och besvärliga 

arbetsmoment vid förpackningshanteringen. Tillsammans med förpackningsprodu-

centerna togs prototyper till nya förpackningar fram, vilka också utvärderades.  

 

Sammanlagt medverkade 24 kvinnor som själva hanterar förpackningar och bidrog med 

förslag till förbättringar. Prototyperna var en primärförpackning med ökad ytfriktion 

och modifierade sekundärförpackningar för enklare inpackning. I samtliga fall upp-

mättes signifikanta minskningar av den fysiska arbetsbelastningen, även subjektiva 

skattningar och produktivitetseffekter var till den modifierade förpackningens fördel.  

 

Resultaten ger ett positivt svar på titelfrågan, förpackningsproducenter kan, tillsammans 

med ”förpackningsarbetarna” och interna funktioner, bidra till en förbättrad förpack-

ningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin. Projektet visar också att den använda 

participativa metoden fungerar för förpackningsutveckling i den här typen av verk-

samheter. Vi såg under projektet ett behov av och även en potential för, ökad kommuni-

kation vid utveckling av förpackningar mellan flera aktörer i förpackningens 

värdekedja.  
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2  Introduktion  

2.1  Bakgrund 

Inom industrin utgör hantering av förpackningar en väsentlig del av arbetet för många 

arbetstagare. Nästan alla varor som produceras förpackas på något sätt innan de lämnar 

företaget. Livsmedelsindustrin är förpackningsintensiv och förpackningar hanteras både 

manuellt och i anslutning till processmaskiner. Därtill sker produktion i helt automatise-

rade system. Erfarenhetsmässigt vet man att det även vid mekaniserad inpackning före-

kommer manuell hantering där arbetstagarna får vara beredda att plocka bort trasiga 

eller felaktiga produkter, justera, flytta, fylla på förpackningsmaterial och lyfta av 

färdiga inpackade produkter. 

 

Inför ansökningsarbetet till detta projekt, tillfrågades företag inom livsmedelsbranschen 

om manuell förpackningshantering förekom och om man upplevde att det kunde för-

bättras från arbetsmiljösynpunkt. I samband med dessa intervjuer framkom att inpack-

ningsarbete, särskilt i små och medelstora företag, bedrivs till stor del manuellt och ofta 

av kvinnor med ”monotona lågstatusjobb”.  

 

Livsmedelsarbetare är en yrkesgrupp som är svårt drabbad av arbetsskador. Antalet 

anmälda olycks- och sjukdomsfall (antal fall per 1000 förvärvsarbetande) var år 2005 

högre bland kvinnor inom livsmedelsindustrin än bland kvinnor inom t.ex. vård och 

omsorg och inom hotell- och restaurang
1
. Av de anmälda arbetsskadorna inom livsme-

delsindustrin år 2005 fanns 45 % med yrkestitlarna maskinoperatör och handpaketerare.  

Inom dessa båda yrken förekommer manuell hantering av förpackningar. 

2.1.1  Ansvar 

Den aktör som sätter en produkt på marknaden har ansvar för att de olika förpacknings-

nivåerna primär-, sekundär- och tertiärförpackning ska vara lätta att hantera i hela 

värdekedjan
2
. Med värdekedjan menas alla de led från råvara till färdig förpackad 

produkt fram till kund som innehåller förädlingssteg eller värdeökande delprocesser
3
, se 

figur 1.  

 

Figur 1. Förpackningens värdekedja används som begrepp för att beskriva olika steg och aktörer från 
materialtillverkare till slutkund (ofta även återvinning). 

 

                                                 

 
1
 Arbetsmiljöverket 

2
 Arbetsmiljölagen, kap 3, §10  

3
 Förpackningslogistik, Packforsk 2000  
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I detta projekt behandlas främst förpackningsmaterialen well och kartong. Produktion 

av den ofyllda förpackningen startar hos materialtillverkaren, dvs. den som producerar 

material i form av well, kartong, plast, glas, metall eller kompositer. Hos materialtill-

verkaren får t.ex. wellpapp ett för kunden specifikt tryck, stansas till rätt format med 

vikanvisningar (bigar) och limmas till en ”färdig well-låda”. Denna staplas plant på pall, 

får ett hölje av plast och distribueras ofta direkt till fyllaren.  

 

Tillverkaren av materialet kartong levererar detta på rulle eller i ark till konverteraren. 

I konverteringsledet trycks, stansas kartongen till rätt format, bigas och limmas till ett 

för kunden färdigt kartong-ämne. Detta packas i well-lådor och distribueras på pall till 

fyllaren.  

 

Hos fyllaren packas kartongämnen upp, får rätt fuktighetsgrad för att kunna laddas i 

förpackningsmaskinen och senare fyllas med produkt. Den fyllda förpackningen 

närmast produkten kallas primärförpackning. Primärförpackningarna packas hos 

företagen i detta projekt manuellt i well-lådor, vilka sedan manuellt placeras på pall. 

Well-lådorna benämns sekundär-förpackningar och pallen tertiärförpackning. Well-

lådor levereras från materialtillverkaren staplade plant på pall och reses manuellt, se 

figur 2. 

 

 

  

Figur 2. Hos fyllaren hämtas plana “well-lådor” från pall för att resas manuellt, innan fyllning. 

Från fyllaren distribueras de fyllda förpackningarna till grossist för ompackning och 

eller vidare distribution till handel eller kund. 

 

Nästa led i värdekedjan är detaljister. De öppnar well-lådorna och placerar fyllda well-

lådor eller enskilda primärförpackningar på hyllan till försäljning, se figur 3. De 

komprimerar (planar) well-lådan inför återvinning. I de fall produkten levereras till 

kund sker ofta likartad manuell hantering för att nå produkten dvs. öppna well-lådan, 

greppa en primärförpackning för att använda innehåll. Även här planas well-lådan för 

återvinning.  
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Figur 3. Förpackade fruktklubbor i well-låda på detaljistens hylla. Bagaren öppnar well-lådan för att ta upp ett paket 
torrjäst. 

   

 

Livsmedelsindustrin återfinns i steget ”fyllare” med bl.a. fyllning av primär- samt 

packning av primär- och sekundärförpackningar.  

 

2.2 Projektets syfte  

Projektet syfte var att undersöka förpackningshantering bland kvinnor i små- och 

medelstora livsmedelsföretag samt att ge förslag på åtgärder där ergonomisk och 

produktionsmässig hänsyn förenas för att underlätta hanteringen av förpackningar.  

På längre sikt är syftet med projektet att lyfta frågan om manuell förpackningshantering, 

skapa intresse och öka inslaget av hanteringsvänliga förpackningar i industrin och 

därmed förbättra arbetshälsan. 

 

Huvudfrågeställningen, ”Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpack-

ningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin”? har undersökts genom att i tre 

fallstudier: 

 dokumentera omfattningen av förpackningshantering över dagen och 

belastningsergonomiska risksituationer 

 identifiera vad som underlättar och hindrar hanteringen av olika typer av 

förpackningar 

 utveckla och föreslå åtgärder till nya förpackningslösningar 

 utvärdera de föreslagna förpackningslösningarna i företagen 

 

2.2.1  Avgränsningar  

Programmet ”Kvinnor inom industrin” har ett tydligt genusperspektiv. I samband med 

rekryteringen av företag efterfrågades om företagen hade manuell förpackningshan-

tering som utfördes av kvinnor.  

 

Projektet har fokuserat på förpackningen och den manuella förpackningshanteringen. 

Det som framkommit under fokusgruppsdiskussioner, intervjuer och observationer och 

som berör arbetsmiljörelaterade problem utanför ramarna för detta projekt redovisas inte 

här utan har överlämnats till berörda personer inom respektive företag. 



 

Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin? 

 Innventia Rapport nr 164 

 

 

  

 

Produktivitetsmätningarna hos Jästbolaget och Karamellpojkarna baseras på en 

prototypstudie. Det gavs inte möjlighet att inom ramen för detta projekt genomföra en 

mätning efter att den föreslagna utvecklingen av förpackningen och förpackningshan-

teringen hade genomförts. Undersökningen blir därmed hypotetisk och begränsas till att 

lyfta upp möjligheter och identifiera frågor samt områden som behöver beaktas. 
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3  Metod  

Efter rekrytering av företagen följde en arbetsgång med fyra faser: 

 

 Identifikationsfas; för att välja ut lämpliga produktionsavsnitt och förpackningar 

att arbeta vidare med. 

 Dokumentationsfas; för att kartlägga hur produktionsavsnitten och den manuella 

hanteringen av förpackningarna uppfattades av de kvinnor som utför arbetet, 

inkluderade fokusgrupper och intervjuer. Företagsbeslut om val av förpackning 

att arbeta vidare med = projektförpackning.   

 Utvecklingsfas; för att ta fram förslag på förbättringar i form av 

förpackningsprototyper.  

 Utvärderingsfas; för att utvärdera prototyperna och jämföra med 

originalförpackningen genom mätning av arbetsställningar och arbetsrörelser, 

egenskattning av arbetsmomenten samt uppföljning av produktivitetsmått.  

 

3.1  Rekrytering av företag  

Inledande kontakter i samband med ansökan verifierade att det finns företag som har 

manuell förpackningshantering
4
 vilken delvis utförs av kvinnor.  

 

Intressentföreningar och företagsnätverk knutna till Innventia har använts vid rekry-

tering av företag har använts där VD eller produktionschef kontaktats. Intresset för 

frågeställningen var stort, men olika orsaker bidrog till att flertalet företag valt att avstå 

från att delta, vilket kommenteras i diskussionen. 

 

De företag som tackade ja till medverkan i projektet har visat ett stort engagemang och 

vilja att ta tag i uppkomna frågeställningar om manuell förpackningshantering. De har 

avsatt tid och personella resurser (produktionsbortfall), upplåtit lokaler, hållit i 

diskussioner internt med t.ex. inköpare och marknadsansvariga samt externt med 

leverantörer angående de aktuella förpackningarna.  

3.1.1 Göteborgs Kex  

Göteborgs Kex (företag1) grundades i Kungälv 1888 och har sedan starten anställt 

kvinnliga fabriksarbetare. Företaget producerar kex och ingår sedan 1994 i norska 

Orklakoncernen. Produkterna säljs via de stora detaljhandelskedjorna samt på export. 

Företaget har ca 500 anställda och på det för studien aktuella produktionsavsnittet 

arbetar 6 personer per skift i 3-skift. Våra kontaktpersoner i projektet var Lars Borgerud 

(produktionschef) och Åsa Andersson(företagsgymnast).  

                                                 

 
4
 Med manuell förpackningshantering menas i projektet när man i sitt arbete med händerna hanterar 

förpackningsmaterial eller förpackningar, exempelvis inpackning, manuell fyllning av produkt i 

förpackning, manuell förflyttning av förpackningar och förpackningsmaterial i anslutning till 

produktionsprocessen, hantering av förpackning i samband med maskinell fyllning, påfyllning av 

förpackningsmaterial i förpackningsmaskiner, resning samt förslutning av förpackning t.ex. kartong eller 

well-låda, palläggning mm. 
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3.1.2  Jästbolaget  

Jästbolaget (företag 2) grundades 1893 i Rotebro och hade tidigt både kvinnor och män 

anställda i produktionen. Företaget ingår i Orklakoncernen sedan 2002 och har 60 

anställda. Av dessa arbetar 6 kvinnor i tvåskift med manuell förpackningshantering vid 

inpackning av torrjäst. Produkterna säljs via grossistföretag, detaljhandelskedjorna, 

direkt till enskilda näringsidkare samt på export. Våra kontaktpersoner i projektet var 

Ulf Österlund (produktionschef) och Jan Cronlund (produktionsplanerare).  

3.1.3  Karamellpojkarna 

Karamellpojkarna (företag 3) i Alingsås grundades 1952 och är sedan 2007 ett helägt 

dotterbolag till Cloetta. Karamellpojkarna har 30 anställda som alla arbetar dagtid. 

Totalt 8 kvinnor arbetar med manuell förpackningshantering i samband med inpackning 

av konfektyr i fabriken. Våra kontaktpersoner i projektet var Kent Persson (produk-

tionschef) och Helén Johansson (avdelningschef). 

 

3.2 Genomförande 

Utgångspunkten i projektet var arbetsförhållanden vid manuell förpackningshantering. 

Ett participativt arbetssätt användes som bl.a. baserades på att undersöka vad de kvinnor 

som utför inpackningen ansåg om förpackningarna. Arbetssättet med fokusgruppen
5
 

som startpunkt var kvalitativt med målet att från deltagande personer få en bred 

beskrivning av arbetet med förpackningarna. Vissa metoder användes under flera 

projektfaser:    

 Systematiska observationer av arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetsinnehåll 

genomfördes.  

 Enkäter för egenskattning av arbetsförhållanden.   

o På en 5-gradig skala bedömdes hur besvärliga de olika förpacknings-

relaterade momenten vid de utvalda produktionslinjerna var att utföra.  

 Fokusgrupper, baserades på semi-strukturerade intervjuer.  

o I fokusgruppen medverkande endast de förpackningshanterande 

kvinnorna. Där diskuterades vad som underlättar respektive hindrar vid 

förpackningshantering etc. Förslag till förbättringar av förpackningar och 

förpackningshantering lämnades. 

 Intervjuer, både semi-strukturerade och strukturerade.  

o Från butikspersonal och bagare insamlades krav på projektförpackningar  

o Från inköpare och förpackningsutvecklare samlades information in om 

hur framtagning av nya eller modifiering av befintliga förpackningar 

sker. 

 Diskussioner genomfördes med användare, förpackningsutvecklare, 

förpackningskonstruktörer och andra som påverkar förpackningens utformning, 

för att utarbeta förslag till förändringar. 

 Mätningar av arbetsställningar, rörelseaktiviteter och muskelaktivitet.  

                                                 

 
5
 Se bilaga 1 för fokusgruppsprotokoll. 
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o Övre delen av ryggen och överarmarnas positioner och rörelsehastigheter 

uppmättes med inklinometrar (samtliga tre företag) och dito för handleder 

med goniometrar (företag nr 3). Muskelaktivitet i underarmsflexorer 

uppmättes med elektromyografi (EMG; företag nr 1 o 2). Mätningarna 

utfördes enligt de metoder (och med samma utrustning) som har presenterats 

i Eva Bernmarks
6
 och Gert-Åke Hanssons

7
 avhandlingar.  

 Statistiska jämförelser mellan befintlig produktion och prototyp gjordes med 

parade t-test. Där signifikansnivån för statistiskt säkerställt skillnad lades på p = 

0,05, dvs. det var mindre än 5 % risk att upptäckt en skillnad skulle vara ett 

slumputfall.  

 

 Uppföljning av produktivitet baserades företagsuppgifter, intervjuer, observa-

tioner och videomaterial och parametrar i form av slöserier (väntetid, onödiga 

rörelser eller produktion av defekta delar eller produkter), besparingar t.ex. av 

tid. Bedömning av effektivitet i produktionen gjordes mot bakgrund av företa-

gets egna redovisningssystem. Produktivitet är kopplat till processer och akti-

viteter som skapar värde
8
. Det innebär att de processer och aktiviteter som inte 

bidrar till att skapa värde är slöserier som minskar produktiviteten
9
. Shingo har 

identifierat att slöserier uppstår genom; överproduktion, väntetid, onödiga trans-

porter, onödiga arbetsprocesser, mellanlager, onödiga rörelser, produktion av 

defekta delar eller produkter. 

 

3.2.1 Gemensamma delar i de tre företagen  

Följade delar var gemensamma för alla tre företagen och beskrivs generellt. 

 I samverkan med företagsledning och arbetsledare togs en arbetsbeskrivning fram 

med alla arbetsmoment för produktionslinjer där manuell förpackningshantering 

förekom. Detta var fungerade som diskussionsunderlag för fokusgrupperna. 

(Identifikationsfasen)  

 Fokusgrupperna inleddes med en individuell uppgift där deltagarna fick betygssätta 

de olika arbetsmomenten vid de aktuella produktionslinjerna
10

. Syftet med detta var 

att ”styra in” deltagarna på temat förpackningar och ge fokusgruppen en mjuk start. 

Därefter diskuterades vad som underlättar respektive hindrar hanteringen av 

förpackningarna i produktionen. Synpunkter på de olika förpackningsmaterialen, 

                                                 

 
6
 Measurements of physical workload with special reference to energy expenditure and work postures 

Eva Bernmark Doktorsavhandling Karolinska Institutet. 2011. 
7
 Methods for measuring physical workload with relevance for musculoskeletal disorders of neck and 

upper limb. Gert Åke Hansson Doktorsavhandling, Lunds Universitet, 2000. 
8
Tangen, S. (2002). A Theoretical Foundation for Productivity Measurement and Improvement of 

Automatic Assembly Systems, Licentiatavhandling TRITA-IIP-02-11, KTH, Stockholm. 
9
 Shingo, S. (1989). A study of the Toyota Production System: From an Industrial Engineering 

Viewpoint, Productivity Press Inc., Portland, Oregon, USA. 
10

 Frågeställningen för bedömning av arbetsmoment i egenskattningsenkäten löd: ”Om du skulle bedöma 

hur besvärligt det är att utföra arbetsmomenten på en skala 1-5 (1 besvärligt, 5 inte besvärligt alls), vilket 

betyg skulle du ge…” 
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hjälpmedlen för hantering av förpackningsmaterial, förpackningar samt ev. 

synpunkter på interaktion mellan förpackningar och produktionsutrustning lämnades 

av deltagarna. Sessionen avslutades med förslag till förbättringar för primär-

förpackningarna och deras sekundärförpackningar. Resultaten redovisades för 

företaget. Baserat på detta beslutade företaget om vilken förpackning som skulle 

vidareutvecklas = projektförpackning, (Dokumentationsfasen). 

 

 För att komplettera bilden av projektförpackningen intervjuades personal i nästa led 

i värdekedjan om deras krav för enklare och bättre hantering av projektförpack-

ningen. Det var personer inom dagligvaruhandeln, kolonial och konfektyransvariga 

samt bagare. Kraven från nästa led i värdekedjan samlades in för att undvika att 

hanteringsproblem uppstår som konsekvens av de modifierade förpackningarna 

(Dokumentationsfasen). 

 

 Företagen tog själva kontakt med sina respektive förpackningsleverantörer och 

lämnade underlagen till dem. Därefter inleddes en dialog för att ta fram prototyper. 

(Utvecklingsfasen). 

 

 De levererade prototyperna av både sekundär- och primärförpackningar utvär-

derades under produktionsliknande förhållanden av personalen i de tre företagen. 

Mätningar av arbetsställningar och arbetsrörelser med prototypförpackningarna 

genomfördes i anslutning till mätningarna vid hantering av befintlig förpackning för 

Jästbolaget och Karamellpojkarna och vid två separata tillfällen för Göteborgs kex. 

Egenskattning av hanteringen av prototyperna genomfördes och personalen lämnade 

synpunkter på förpackningarna (sekundär- och primärförpackningarna), 

(Utvärderingsfasen). 

 

 Produktivitetsdata samlades in dels genom observationer av produktionen, både på 

plats och genom analys av inspelat filmmaterial, dels genom samtal och intervjuer 

med personal, produktionschef och produktionsledare. Produktion av defekta delar 

eller produkter ingår som en av slöserierna. Dessa är de grundläggande kvalitets-

parametrarna. För att bedöma kvaliteten brukar man undersöka parametrar för själva 

produkten såväl som för produktionsprocessen. I en utvärdering av produktivitets-

utfall för de tre fallstudieföretagen i den här studien har ovanstående slöserier 

betraktats som indikatorer på produktivitetsutfall och bedömts där det har varit 

relevant för de olika företagen, (Utvärderingsfasen). 

 

 Resultaten återkopplades särskilt till respektive företag.  

 

3.2.2 Specifikt för respektive företag  

I identifikationsfasen valde Göteborgs Kex ett produktionsavsnitt med fasta grupper 

och manuell inpackning. Produktionslinjen omfattade inpackning av kexen Salinas, 

Saltiner, Kornmo och Per (linje 12). Dokumentationsfasen inleddes med att två 

fokusgrupper med totalt 12 personer genomfördes hos Göteborgs Kex. Företaget valde 

att gå vidare med en förpackning Salinas där både primär- och sekundärförpackningen 

berördes.  
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Salinas produceras under ca en vecka per månad. Produktionen omfattar totalt 850 

produktionstimmar och 1 290 000 askar per år. 

I utvecklingsfasen kontaktades leverantörerna av primärförpackning (Ekmans Kartong), 

sekundärförpackning (Stora Enso) samt leverantör av lacker för ytskikt på primärför-

packningen (Sun Chemicals). Detta resulterade i två alternativa prototyper av primär-

förpackningarna och en viss modifiering av sekundärförpackningen som testades under 

produktionsliknande former.  

 

Utvärderingsfasen omfattade friktionsmätningar av kartongprover motsvarande primär-

förpackningarna i original samt två prototyper en med friktionslack och en med snabb-

torkande färg och friktionslack
11

. Data för produktivitetsundersökningen samlades in 

genom observationer av produktionen, intervjuer samt analys av filmmaterial.  

 

Hos Jästbolaget valdes i identifikationsfasen (i ett första skede) torrjästpaketeringen 

som studieobjekt. Torrjästpaketering omfattar tre produktionslinjer; 500 g torrjäst, 10 

och 18 kg, samt 12 g i multipack (automatiserad linje). 

 

Dokumentationsfasen inleddes med att en fokusgrupp med 4 deltagare genomfördes på 

Jästbolaget. Fokusgruppen identifierade ett antal hanteringsproblem med förpack-

ningarna vid alla tre produktionslinor. Produktionslinan för 500 g torrjäst, i sekundär-

förpackning med 20 x 500 g per well-låda bedömdes av företaget vara mest aktuell för 

projektet.  

 

Jästbolaget producerar 500 g förpackad torrjäst för vin- och bageriverksamhet 

motsvarande ca 270 ton per år. Bagerijäst tillverkas ca 2 veckor per månad medan 

vinjäst är säsongberoende. Normalt tillverkas ca 2 ton per timma dvs. ca 16 ton per 

skift. 

 

Jästbolaget kontaktade leverantören av sekundärförpackning för förslag på alternativa 

utformningar. Det sammantagna utfallet av utvecklingsfasen resulterade i att 

leverantören (SCA Packaging) lämnade förslag på modifiering av både primär- och 

sekundärförpackning inklusive modifierings- och kostnadsförslag av aktuell 

produktionslinje. Jästbolaget tillverkade själva prototyper av primärförpackningen och 

SCA levererade prototyper på sekundärförpackningar.  

 

För Jästbolaget baseras produktivitetsundersökningen på en bänkstudie, varför det inte 

fanns möjlighet att genomföra en mätning efter att den föreslagna utvecklingen av 

förpackningen och förpackningshanteringen har genomförts. Undersökningen är därmed 

hypotetisk och begränsas till att lyfta upp möjligheter och identifiera frågor samt 

områden som behöver beaktas. (Del av utvärderingsfasen) 

 

                                                 

 
11

 ISO 15359.  Paper and Board - Determination of the static and kinetic coefficients of friction- 

Horizontal plane method.   
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Vid besök hos Karamellpojkarna i identifikationsfasen valdes de produktionsavsnitt 

där manuell hantering av produkterna förekom och där kvinnor hanterade förpack-

ningar. I dokumentationsfasen genomfördes en fokusgrupp med 8 personer. Baserat på 

resultaten från fokusgruppen valde företaget produktionslinjen P15 och de påsför-

packade fruktklubbornas sekundärförpackning (well-låda) som projektförpackning.  

 

Karamellpojkarna tillverkar ca 126 ton fruktklubbor per år. Produktionen sker normalt 

någon gång per vecka och vanlig dagsproduktion motsvarar ca 1 ton fruktklubbor. Varje 

sekundärförpackning rymmer 16 påsar á 240 g. 

 

Karamellpojkarna kontaktade i utvecklingsfasen leverantören av sekundärförpackning 

(Stora Enso) för att få förslag på alternativa utformningar. Efter en iterativ process 

lämnade leverantören förslag både på modifiering av sekundärförpackningen och på 

verktyg för resning samt levererade prototypförpackningar för test.  

 

För Karamellpojkarna baseras produktivitetsundersökningen på ett genomfört prototyp-

test, där flera antaganden har gjorts. Det har inte funnits möjlighet att genomföra en 

mätning efter att den föreslagna utvecklingen av förpackningen och förpackningshante-

ringen har genomförts. Undersökningen är därmed hypotetisk och begränsas till att lyfta 

upp möjligheter och identifiera frågor samt områden som behöver beaktas. (Del av 

utvärderingsfasen) 

 

3.2.3 Förpackningsleverantörer    

I de tre företagens utvalda förpackningshanteringar ingår sekundärförpackning av well. 

För Jästbolaget och Karamellpojkarna utgör dessa well-lådor projektförpackningar 

medan Göteborgs kex valde en primärförpackning av kartong, av företaget benämnt ask.  
 

 

Figur 4. Förpackningsproducenterna Stora Enso, SCA och Ekmans har varit aktiva i projektet och medverkat i 
framtagning av prototyper till de tre företagen. 
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4 Resultat 

I de tre företagen har företagsledning och personal, förpackningsleverantörer och andra 

intressenter aktivt medverkat till förbättringar av projektförpackningarna. Förpacknings-

företagen har tagit fram prototyper i en iterativ process och dessa har utvärderats under 

produktionsliknande former.  

4.1 Göteborgs Kex 

I dokumentationsfasens start med fokusgrupper framkom att Salinas, med både primär- 

och sekundärförpackning, upplevdes mest besvärliga att hantera i produktionen och var 

de förpackningar som personalen helst ville se förändras, se figur 5.  

 

 

Figur 5. Salinasaskarna valdes som projektförpackning 

Intervjuerna med nästa led i värdekedjan, butiksanställda inom segmentet kolonialvaror, 

visade bl.a. att askarna upplevdes glatta, att sekundärförpackningen var tidskrävande 

och besvärlig att hantera då de vid planing (komprimering) sönderföll i alltför många 

delar. Dokumentationsfasen visade på hanteringsproblem i två led i värdekedjan. 

 

Primärförpackningens ”halkighet” var den förpackningsegenskap man helst ville 

förbättra. Halkigheten var påtaglig både vid laddning i packmaskin då det var svårt att 

greppa om större buntar askämnen och vid inpackning i well-låda då personalen greppar 

fyra fyllda askar åt gången. I det senare momentet bidrog den glatta ytan till att askarna 

var svåra att hålla samman, askarna gled lätt och tappades ibland.  

 

Två prototyper av askarna blev resultatet av utvecklingsfasen. Den ena prototypen har 

endast friktionslack (röd), den andra prototypen har både snabbtorkande färg och 

friktionslack (gul). En jämförelse mellan originalet samt prototypernas friktion upp-

mättes, se figur 6.  Askarnas ”halkighet” var mest påtaglig i riktning MD där både ask 

med friktionslack och den med kombination av snabbtorkande färg och friktionslack 

visade skillnader i friktion jämfört med originalet. Detta bekräftades av egenskattningar, 

se figur 8, och för den ”gula” asken vid mätning av muskelbelastning se figur 7. För 

ökad stabilitet vid hantering fick sekundärförpackningen fick en högre ytvikt (material-

tjocklek).  
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Figur 6. Friktionsmätningar av kartongprover12. Friktionskoefficient(µ) MD (machine direction) respektive CD(cross 
direction) anger kartongmaterialets orientering i kartongmaskinen vid tillverkning. Stjärnor markerar 
signifikant skillnad (p < 0,05) mellan prototyp och original.  

I utvärderingsfasen genomfördes mätningar när personalen hanterade original- och två 

prototypförpackningar. Mätning av prototyphantering genomfördes vid en noggrant 

uppbyggd testarbetsplats där 29 askar av varje typ hanterades utan att personalen visste 

vilken ask som testades per test. Ordningen mellan askarna balanserades och slumpades 

mellan deltagarna. Testresultat av prototyperna, vad gäller mätningar av arbetsställ-

ningar och arbetsrörelser, visar att det var mycket liten skillnad på rygg- och armrörelser 

vid packning med de olika askarna, vilket också var väntat. Däremot var den uppmätta 

muskelbelastningen (underarmsflexorer) lägst för den ”gula” asken som också var 

signifikant lägre än originalasken (90:e percentilen under testmätningen, p < 0,01), men 

även för den ”röda” var medelbelastningen i gruppen lägre än för originalasken. 

                                                 

 
12

ISO 15359. Paper and Board - Determination of the static and kinetic coefficients of friction- Horizontal 

plane method. Två prover dras mot varandra i tre efterföljande svep. Kraften för att sätta proven i rörelse 

(statisk) mäts samt den kraft som krävs för att dra provet i rörelse (kinetisk). Friktionskoefficienten µ 

bestäms sedan enligt: F= µ*N, där F är friktionskraften och N är normalkraften. Den första statiska 

friktionskoefficienten bestäms från första svepet µ¹, medan både den tredje statiska och den kinetiska 

friktionskoefficienten bestäms i tredje svepet µ³.  
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Figur 7. Medelbelastning (N=12) för höger och vänster arms underarmsflexorer, 90:e percentilen under de ca 6 
minuter långa testperioderna, normerat mot individens värde för den ”blå” originalasken. Asken med 
friktionslack och färg (gul) visade signifikant lägre belastning än originalasken (p = 0,01), vilket markeras 
med stjärna i figuren.   

 
Egenskattningarna som genomfördes i samband med fokusgrupper, och mätningar 

visade dels det relativt stora antal arbetsmoment som ingår, dels vilka av dem som 

bedömdes besvärliga, se figur 8 nedan. 

 

 

Figur 8. Subjektiv bedömning av arbete med primär- och sekundärförpackningarna. ”Hur besvärligt/bra upplever 

du att det är… på en skala 1-5 där 1 = mycket besvärligt och 5 = inte besvärligt alls?” 
Originalförpackningarna har fler svar; även nattskiftet besvarade enkäterna vid första mättillfället, vid andra 
tillfället svarade endast de som arbetade med prototyperna i produktionen. Den blå kurvan påverkas 
mycket lite om man begränsar svaren till dem som också svarade vid prototypmätningen. 
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Testresultat av prototyperna, vad gäller subjektiv skattning, visar att både gul och röd 

ask skattades högre (bättre att hantera) än originalasken, se figur 8. Den nya sekundär-

förpackningen bedömdes också vara bättre att hantera än originalförpackningen. Där har 

dock företaget beslutat att behålla originalvarianten eftersom den nya sekundärförpack-

ningens körbarhet i maskinerna försämrades. 

 

Utvecklingen av askarna med friktionslack på kartongkapseln innebär inga förändrade 

kostnader. Den ökade ytvikten för well-lådan ger en ökad materialkostnad, merkost-

naden skulle uppvägas av minskat antal askar som kasseras i samband med att de tappas 

på transportband och golv, samt kex som därmed eventuellt krossas och kasseras.  

 

Antalet askar som tappades på transportbandet och i golvet under normal produktion 

(dec 2009) och vid testning av prototyperna (april 2010) visar en minskning. Antalet fel 

på tejpmaskinen ökade drastiskt vid testomgången jämfört med den ”gamla 

hanteringen”. Det kunde hänföras till att maskinen inte var anpassad i höjd för den 

styvare well-kvalitet som valdes för att förbättra sekundärförpackningens hanterbarhet, 

se tabell 1.  

 

Filmningstid 

Tappar askar på 

golv (antal ggr)
1
 

Tappar askar på 

transportband (antal 

ggr)
 1
 

Fel på tejp-

maskin (antal 

ggr)
2
 

Dec -09, originalaskar 

27 h 36 min 
4 64 17 

April -10, test av prototyp- 

askar 

22 h 42 min 

3 39 76 

Tabell 1. Baserat på analys av filmmaterial från packning av Salinas. 1Inkluderar både när personal tappar i golvet 
samt när askar glider av transportband och ner på golvet. 2Bedömning, tejpmaskin ej tydligt filmad. 
Grundas på att personalen böjer sig mot tejpmaskin. 

Hos Göteborgs Kex genomfördes intervjuer med personalen en mycket kort tid efter att 

de nya askarna infördes i normal produktion. Trots detta upplevde personalen en 

omedelbar och påtaglig förändring i form av att hanteringen underlättades och mindre 

kraftansträngning krävdes att hålla fast ask-material respektive fyllda askar.  

 

Ur ett produktivitetsperspektiv kan konstateras att arbetet flöt på lättare med färre 

störningar direkt kopplade till hanteringen av ask-ämnen och askar. Detta kan innebära 

att personalen lättare kan utföra vissa kringsysslor parallellt med arbetet i de studerade 

arbetsstationerna samt hantera olika typer av störningar. Minskat antal kasserade askar 

kan också förväntas. En bedömning av de produktivitetsindikatorer som kan vara 

relevanta för den nya förpackningen för Salinas, ges i tabell 2. 
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Produktivitetsindikator Bedömd 

genom 

Utfall 

Arbete, packningsarbete 

(generellt) 

Intervju, 

observation 

Mer avspänt arbete, betydligt lättare, 

mindre antal småglidningar av askar, 

bättre flyt 

Arbete, rullarna 

(generellt) 

Intervju, 

observation 

Mer avspänt arbete, färre antal 

stackningar, snabbare arbete 

Väntetid Observation Nya askar ger till viss del mer väntetid för 

återhämtning; man kan istället sköta 

parallellsysslor och framförallt minska 

antalet stopp då problem med hissen. 

Gäller både packning och rullarna. 

Mellanlager Observation Bättre flyt vid packningen resulterar i att 

personalen hinner med mer, vilket ger 

mindre behov av tillfälliga mellanlager (i 

plastlådor). 

Onödiga rörelser Intervju, 

observation 

Rullarna: kan ta större buntar varje gång, 

frigör tid för återhämtning, 

parallellsysslor och att åtgärda problem. 

Kassation av askar och 

kex 

Intervju, 

observation 

Kvalitetsaspekt, minskad produktion av 

felaktiga produkter. 

Tabell 2. Produktivitetsindikatorer avseende modifierad förpackning för Salinas.  

 

4.2 Jästbolaget 

Resultaten från fokusgruppen identifierade ett antal hanteringsproblem med förpacknin-

garna vid alla tre produktionslinor. Produktionslinan för 500g torrjäst, i sekundärför-

packning om 10 kg bedömdes vara mest aktuell för att ingå i projektet. 

 

Intervjuerna med nästa led i värdekedjan, bagerierna, visade att öppning av slitslådan 

för 500 g torrjäst var besvärlig liksom att få ut första förpackningen ur lådan, se figur 3. 

Dessutom var primärförpackningen svåröppnad, verktyg behövs. Ett enklare öppnings-

sätt efterfrågades för både primär- och sekundärförpackningen. 

 

Egenskattningarna som genomfördes i samband med fokusgrupperna visade dels det 

mycket stora antal arbetsmoment som ingår, dels vilka av dem som bedömdes 

besvärliga, se figur 9. 
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Figur 9. Arbetsmomenten för 500 g torrjäst, Jästbolaget. De arbetsmoment som berörs av prototypen är markerade i 
figuren (N=4) 

 

Mätningar av arbetsställningar och arbetsrörelser med prototypförpackningen visar en 

signifikant minskning i fysisk belastning hos kvinnorna med den nya lösningen för 

primär- och sekundärförpackningen. Figur 10 illustrerar en typisk arbetsrörelse.  

 

 

Figur 10. Arbetsrörelser i samband med inpackning av torrjäst 500 g.  

 

Antalet arbetsmoment reducerades drastiskt med den nya lösningen, från nio till tre. 

Testresultat från prototyphantering (subjektiv skattning), visar att prototypen var bättre 

att hantera än originallösningen för de kvarvarande arbetsmomenten, se figur 11.  
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Figur 11. Subjektiv bedömning av kvarvarande arbetsmoment med den befintliga och med prototyp av 
sekundärförpackningen (N=4) 

 

Varje persons arbetsställningar och arbetsrörelser uppmättes under tre perioder per 

arbetsmoment. Prototypen tar signifikant kortare tid att packa (p < 0,01), se figur 12. 

 
 

 

 

Figur 12. Tidsåtgång för packning/lyft av 120 st. 500 g förpackningar med torrjäst (exklusive väntetid) (N=4). Stjärnan 
markerar signifikant skillnad (p < 0,01).  
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Figur 13. Muskelbelastning, medelbelastning höger och vänster arm (90:e percentilen) (N=4). Stjärnan markerar 
signinfikant skillnad (p<0,001). 

 

För 90:e percentilen (den nivå som man ligger över 10 % av tiden) gav packning med 

prototyp en signifikant lägre nivå (p < 0,001), se figur 13, dvs. en statistiskt säkerställd 

skillnad. 

 

Ryggens arbetsställning var mindre böjd (toppbelastningen, 90:e percentilen) vid arbete 

med prototypen jämfört med den befintliga förpackningen (se figur 14a). Även 90:e 

percentilen för överarmsvinkeln ifrån lodlinjen var lägre vid packning med prototypen 

(figur 14 b).   

 

 

 
 

Figur 14 a,b. Vinkel ifrån lodlinjen, 90:e percentilen, N=4, a) Ryggvinkel och b) Höger överarmsvinkel. 

 

Mätningarna visade att belastningen var lägre vid prototypstationen än vid befintlig 

produktion. De subjektiva skattningarna visade samma skillnad. Även tidsåtgång (aktiv 

tid) var lägre vid prototyphanteringen till följd av det reducerade antalet arbetsmoment. 
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Vid modifiering av primärförpackningen krävs en ombyggnation av fyllningsmaskinen. 

Dessutom krävs en ny resningsmaskin och en well-låda i nytt format. Den nya lådan är 

något större än den tidigare och därmed åtgår mer well-material, vilket gör att kostnaden 

för den nya well-lådan blir högre. Det nya förslaget med en större låda innebär att det 

förbrukas färre lådor. Själva inpackningsarbetet omfattar betydligt färre arbetsmoment 

och tar kortare tid.  

 

När det gäller produktivitetsindikatorer är det främst ett flertal arbetsrörelser som 

elimineras med ny förpackning och förpackningsutrustning vilket frigör arbetstid. 

Denna arbetstid kan inte direkt användas till att intensifiera packningsarbetet, men 

inbesparad tid kan dock användas till parallella sysslor såsom underhåll, städning etc. 

För att sätta den inbesparade arbetstiden i ett ekonomiskt sammanhang kan motsvarande 

arbetstidskostnad beräknas. Om arbetstidskostnaden uppskattas till 180 kr/timme (enligt 

generell uppgift från SCA) motsvarar tidsbesparingen en årlig arbetskostnad på ca 

30 000 kr. I Tabell 3 nedan ges en sammanställning över beräknat kostnadsutfall för ny 

förpackning och förpackningsutrustning. 

 

Kostnader Besparingar 

Ombyggnad fyllningsmaskin: 250000 kr Arbetstidskostnadsbesparing: 30000 kr/år 

Ny resningsmaskin: 80000 – 100000 kr Minskad kartongkostnad: 11700 kr/år 

Tabell 3. Kostnadsutfall för ny förpackning och förpackningsutrustning för Jästbolaget.  

 

Med utgångspunkt från prototyptestet var det inte möjligt att identifiera potentiella 

störningar eller avvikelser för att kunna göra en jämförelse med utgångsläget. 

 

Jästbolaget beslöt att använda resultatet som ett investeringsunderlag för förändring av 

produktionslinan. Ett genomförande av den föreslagna förändringen hos Jästbolaget 

hamnar utanför tidsramen för detta projekt. 

 

4.3 Karamellpojkarna  

Mätningar av arbetsställningar och arbetsrörelser med prototypförpackningen visar en 

signifikant skillnad när det gäller handledsrörelser. Antalet arbetsmoment reducerades 

med den nya lösningen och de flesta ansåg att prototypen var bättre men att den bör 

förfinas ytterligare.  

 

De problemområden som belystes under fokusgruppsdiskussionen bekräftades till vissa 

delar av vad som framkom genom egenskattningen, se figur 15. Av de diskuterade 

problemområdena lyfte deltagarna framförallt fram det stora antalet manuella arbets-

moment, de tunga hanteringsmomenten vid påfyllnad av produkter och hantering av 

pallar.  
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Figur 15. Det stora antalet arbetsmoment för P15 och personalens subjektiva bedömning. De arbetsmoment som 
berörs av den nya prototypen är markerade i figuren (N=6) 

 

Baserat på resultatet från fokusgruppen valde företaget att gå vidare med 

sekundärförpackningen för fruktklubbor, som paketeras vid linje P15.  

 

Figur 16. Bilden illustrerar handledsrörelser som förekommer och kommer att elimineras med det nya förslaget. 

Ett antal brukare i senare led (butiksanställda) intervjuades om hanteringen av den valda 

förpackningen. Dessa intervjuer visade att de överlag var nöjda med förpackningen, den 

ansågs stadig, lätt att öppna och tömma men att den kunde förbättras och förberedas 

bättre för planing. 

 

Förslaget från förpackningsleverantören innebar en mekaniserad resning av sekundär-

förpackningen, som reducerar antalet arbetsmoment, se figur 15 och 17. Personalen 

kommer fortsatt att ladda en mekaniserad lådresningsmaskin (jigg) med well-ämnen, 

sekundärförpackningarna kommer att stämplas manuellt och mellanlagras innan 

fyllning. 
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Figur 17. Jämförelse av egenskattning av arbetsmomenten för befintlig respektive prototypförpackning. ”Hur 

besvärligt/bra upplever du att det är… på en skala 1-5 där 1 = mycket besvärligt och 5 = inte 

besvärligt alls?” Tre av arbetsmomenten försvinner när lösningen med en jigg introduceras. (N=8). 

 

De flesta ansåg att prototypen var bättre men att den bör förfinas. De tekniska 

mätningarna visar liknande resultat när det gäller arbetsställningar.  

  

De uppmätta handledsvinklarna var mycket lika för befintlig produktion och prototyp.  

Rörelsehastigheterna för handlederna är relativt höga för både befintlig produktion och 

prototyp. För flexion var dock 90 och 95:e percentilerna för prototypen signifikant lägre 

än för den befintliga produktionen, se figur 18. Det var också förväntat då man slipper 

resa prototypen, medan man idag arbetar med att resa sekundärförpackning som en del 

av arbetscykeln.  
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Figur 18. Vinkelhastighet - T.ex. 50:e percentilen är den nivå som man ligger under/över 50 % av tiden. 90:e 
percentilen ligger man under 90 % av tiden.   markerar signifikanta skillnader (p<0.05) (N=8). 

 

Den nya förpackningshanteringen innebär förändringar av både well-låda, se figur 19, 

förpackningsutrustning. Som en konsekvens av prototypförslaget kan även påsens 

storlek komma att minskas och innehålla färre klubbor än idag.  

 

Med oförändrad produktionsvolym kommer; 

 en ny design av well-lådan att innebära en reduktion av förpackningsmaterial 

med ca 50 % per låda. 

o  antalet well-lådor kommer att öka  

o vilket sammantaget ändå innebär en ökad årlig kostnad för 

sekundärförpackningen 

  en ny design av well-lådan innebär färre påsar per låda. 

o  påsens storlek minskar (färre klubbor per påse)  

o Vilket innebär att det kommer att åtgå mer påsemballage. De nya 

påsarna uppges kosta mer än nuvarande påsar
13

, vilket ger en ökad årlig 

kostnad. 

 

Kostnaderna får ställas mot reduktionen av belastande arbetsmoment, ett effektivare 

logistikflöde och en marknadsbedömning för fruktklubbornas framtid.  
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 Den ökade kostnaden för en mindre påse hävdar leverantören beror på beräkning på annat tonnage. 
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Figur 19. Prototyphantering i samband med mätningarna hos Karamellpojkarna. 

 

Karamellpojkarna har inte någon uppgift om investeringskostnad för en ny förpack-

ningsutrustning, utan önskar avvakta utfallet från detta projekt. När det gäller produk-

tivitetsindikatorer är det främst färre förflyttningar och arbetsmoment som kan iden-

tifieras med det nya förslaget där vikningen av lådan försvinner. (Påsättning av locket är 

något mer omfattande arbetsmoment, men detta övervägs av borttagna arbetsmoment 

för att vika hela lådan.) Eliminering av vikningsarbetet innebär frigjord arbetstid som 

kan användas till nuvarande kringsysslor, men även till utökad kvalitetskontroll av 

fruktklubbor och påsar. Å andra sidan innebär det nya förslaget att fler kartonger ska 

packas.  

 

Kostnader Besparing 

Ökad kostnad för påsmaterial: ca 50 000 

kr/år 

Minskad arbetstidskostnad: 30000 kr/år 

Ökad kostnad för well-låda: 

ca 17 000 kr/år 

 

Investering i ny förpackningsutrustning: 

kostnad okänd 

 

Tabell 4. Kostnadsutfall för prototypförslag hos Karamellpojkarna. 

 

Den frigjorda arbetstiden kan sättas i ett ekonomiskt sammanhang genom att beräkna 

motsvarande arbetstidskostnad. Om arbetstidskostnaden uppskattas till 180 kr/timme 

(enligt generell uppgift från SCA) motsvarar den frigjorda arbetstiden en årlig arbets-

tidskostnad på ca 30000 kr. Som beskrivits tidigare finns det eventuellt även möjlighet 

att öka hastigheten från vågen och därmed använda den frigjorda tiden från det bort-

tagna vikningsarbetet till att packa snabbare. Detta innebär dock en intensifiering av 

arbetet, vilket kan ha negativa konsekvenser för operatörerna. I Tabell 4 ges en 

sammanställning över uppskattat kostnadsutfall för prototypförslaget hos Karamell-

pojkarna. 
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5 Diskussion 

Projektet har lyft fram en delvis dold arbetsmiljöfråga, manuell hantering av förpack-

ningar. Manuell förpackningshantering förekommer i varuproducerande branscher och 

inom många yrken. Handpaketerare i livsmedelsindustrin är ett av få exempel på yrken 

där förpackningshantering är en helt dominerande arbetsuppgift. Enligt Arbetsskade-

statistiken anmäls ungefär dubbelt så många arbetsskador från livsmedelsindustrin 

jämfört med övriga branscher och kvinnorna ligger betydligt högre än männen, även om 

statistiken från 2008 visar en viss nedgång jämfört med 2005. Av anmälda arbetssjuk-

domar bland kvinnor hänförs 9 av 10 till ansträngande eller ensidiga arbetsställningar 

eller arbetsrörelser. Motsvarande siffra för män är betydligt lägre
14

. 

 

Livsmedelsbranschen är i förändring, mindre företag köps upp och ingår i större 

koncerner. De större företagen har ofta automatiserad inpackning och de manuella 

inslagen kan begränsas till laddning av material i maskiner, hantering av förpacknings-

material i samband med produktionsstopp, manuell inpackning av kortare produktions-

serier, och ett exempel som återkommer är packning av skyltställ. 

 

Konjunkturläget med 2008 års kronkursfall samt en nedgång i efterfrågan försämrade 

det ekonomiska läget för livsmedelsindustrin. Detta, i kombination med slimmade 

organisationer, medförde att många tackat nej till medverkan i projektet till följd av 

resursbrist. I vissa fall har manuell förpackningshantering överlåtits till bemannings-

företag och förändringar av förpackningarna ansågs inte angeläget. I andra företag har, 

eller skulle man investera i förpackningsmaskiner dvs. de har begränsad manuell 

hantering och i något företag ville personalen inte delta. 

 

De företag som tackat ja till deltagande såg ett värde i att få förpackningsarbetet 

undersökt från ett arbetsmiljöperspektiv och därmed få ett underlag för beslut inför 

förändringar samt att uppmärksamma gruppen kvinnor som hanterar förpackningar. 

 

I projektet ville vi undersöka om förpackningsbranschen kan bidra till mera lätthanter-

liga förpackningar och därmed bättre arbetsmiljö för kvinnorna inom livsmedels-

industrin, där förpackningarna hanteras. Vi hade inga specifika krav på den manuella 

förpackningshanteringen, utan projektförpackningarna skulle kunna vara primär-, 

sekundär- och tertiärförpackningar . De tre företag där studien genomfördes valde 

hantering av sekundärförpackningar av well med manuell resning och inpackning samt 

primärförpackningar av kartong, plast och aluminium som projektförpackningar. 

 

Begreppet förpackningsindustrin har i projektet omfattat förpackningsmaterialet. Detta 

inkluderar många aktörer för en förpackad vara. Det illustreras av exemplet Salinas där 

ca åtta olika leverantörer av material, färg och lack gör inpackning av kex möjligt.   
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Figur 20. Illustration av komplexiteten – många förpackningsleverantörer bidrar innan en produkt är förpackad och 
klar för försäljning.  Närmast produkten en innerförpackning (leverantörer av plastomslag samt rivtejp). 
Innerförpackning ligger i kartongkapsel (leverantör= kartongkonverterare; beroende av kartongleverantör, 
färgproducent, lackproducent ). Kartongkapsel ligger i well-låda (Leverantör= well-tillverkare trycker färg 
och symboler samt konverterar lådan ). Tejpleverantören gör det möjligt att försluta den fyllda well-lådan 
innan utleverans. 

 

Programmets inriktning mot kvinnor inom industrin har i projektet begränsats till att 

omfatta kvinnliga förpackningshanterare. I samband med rekrytering av företag frågade 

vi om det i företaget som fanns kvinnor som manuellt hanterade förpackningar. Det 

uteslöt män i motsvarande verksamhet och inga jämförelser görs mellan könen. I de tre 

företag vi studerat har män endast i begränsad omfattning arbetat med hantering av 

projektförpackningarna. 

 

 

I projektet tillämpade vi en stegvis process, med tonvikten på kvalitativa metoder i 

identifikations- och utvecklingsfasen och både kvalitativa och kvantitativa metoder i 

dokumentations- och utvärderingsfaserna. 

 Identifikationsfas – för att välja ut lämpliga produktionsavsnitt och 

förpackningar att arbeta vidare med. 

 Dokumentationsfas – för att kartlägga hur produktionsavsnitten och den 

manuella hanteringen av förpackningarna uppfattas av de kvinnor som utför 

arbetet, inkluderade fokusgrupper och intervjuer. Företagsbeslut om val av 

förpackning att arbeta vidare med.   

 Utvecklingsfas – förslag på förbättringar för att ta fram förpackningsprototyper  

 Utvärderingsfas – för att utvärdera prototyperna och jämföra med 

originalförpackningen genom mätning av arbetsställningar och arbetsrörelser, 

egenskattning av arbetsmomenten samt uppföljning av produktivitetsmått.  

 

 

Den allmänt participativa arbetsmetod som använts gav en bred problembild av manuell 

förpackningshantering. Det gav, utöver projektresultaten, de deltagande företagen ett 
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underlag för förändring av produktionsupplägg och förpackningar för andra produkter 

där det förekom manuell hantering av förpackningar.  

 

I fokusgrupperna på de tre företagen identifierades vad som underlättar respektive 

hindrar i förpackningshanteringen. Det var markant att man fann många moment som 

hindrar, men få som underlättar.  

De ergonomiska risker som granskades i projektet begränsades till förhållandena vid 

manuell hantering av förpackningsmaterialet, inpackning samt hantering av fyllda 

förpackningar på primär och sekundär nivå. Övriga risksituationer som upptäcktes 

dokumenterades och rapporterades direkt till företaget.  

 

5.1 Resultat 

Vid samtliga tre fall kunde signifikanta skillnader mellan hantering i befintlig produk-

tion och av prototyp uppmätas genom de tekniska mätningarna. I två av tre var även 

skattningarna tydligt mer positiva för prototypen, i det tredje fallet tyckte majoriteten av 

deltagarna att prototypen var bäst, men att den ännu hade nackdelar som behöver 

åtgärdas. 

 

Det är svårt att säkerställa den praktiska betydelsen av den signifikant minskade 

biomekaniska exponeringsnivån. Men vi vet att den aktuella yrkesgruppen har en hög 

besvärsförekomst, och att de arbetar manuellt och repetitivt. Det är visserligen rotation 

mellan arbetsstationerna på de ingående arbetsplatserna, men ofta belastas samma 

kroppsdelar. Det är således enkelt att anta att en lägre belastning, även om förändringen 

är liten, förbättrar situationen för de anställda kvinnorna. 

 

För den prototypförpackning som testades på Karamellpojkarna minskade t.ex. 90:e 

percentilen av handledsrörelsehastigheten, alltså den nivå som hastigheten överskrider 

10 % av tiden, vilket förmodligen förklaras av att särskilt höga hastigheter uppnås vid 

det moment som åtgärdades: resning av well-lådor.  

Samtidigt var medianhastigheten (50:e percentilen) oförändrad, vilket var förväntat då 

resningen av kartonger tar mindre än halva tiden. Medianhastigheten för höger hand var 

40 °/s, vilket är mycket högt jämfört med andra yrkesgrupper. I figur 17 har den 

aktuella hastigheten lagts in och kan jämföras med dito från andra andra yrkesgrupper 

som registrerats med samma mätutrustning av Catarina Nordander och medarbetare. 

Även om medianhastigheten kvarstår är det rimligen en förbättring att prototypför-

packningen leder till en minskad topphastighet.   
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Figur 21. Exempel på olika yrkesgruppers direkt uppmätta handledsrörelsehastighet för höger hand (medelvärde av 
gruppmedlemmarnas medianhastigheter) samband med besvär i armbåge/hand. Olika yrkesgruppers 
hastigheter och besvärsförekomst fyllda symboler för kvinnor; vita för män. (Nordander et al., 2010)15 
Motsvarande värde för x-axeln vid det här projektets studie vid karamellpojkarna (obs ej heldagsvärde utan 
vid arbetsstationen packning av fruktklubbor, där medianen var samma för befintlig- och prototyp-
produktion) är inlagt ▲ 

 

Även om det enligt studiens olika mätningar finns kritiska faktorer i förpacknings-

hanteringen som ser ut att kunna förbättras med relativt enkla modifikationer av 

förpackningarna, är det viktigt att uppmärksamma att alla tre företag tillämpade 

arbetsväxling som ett arbetsorganisatoriskt verktyg för att begränsa den biomekaniska 

exponeringen. Detta är med all sannolikhet en klok åtgärd, som tillsammans med 

förpackningsmodifikationer kan leda till en bättre arbetsmiljö. 

 

5.2 Reflektioner och framtida utvecklingsbehov  

Vår studie har, även om den gjordes på endast tre företag inom livsmedelsindustrin, 

visat att modifierade förpackningar kan leda till en bättre arbetsmiljö, i form av enklare 

hantering och lägre fysisk belastning, utan negativa effekter på produktionen. Kost-

naderna för investering i nya förpackningar och modifierade fyllnings- och inpacknings-

maskiner får ställas mot reduktionen av belastande arbetsmoment, ett effektivare 

logistikflöde och en marknadsbedömning för de förpackade produkternas framtid.  

Vi anser att denna erfarenhet stimulerar till ytterligare försök att skapa 

hanteringsvänliga förpackningar. 
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Samtidigt som att de förändringar vi utvärderade var av en ganska teknisk karaktär – 

ändrat förpackningsmaterial t.ex. – är vi övertygade om att det var en förutsättning för 

dessa framgångsrika förändringar att de togs fram genom väl planerade diskussioner där 

förpackningshanterarna kom till tals. I överensstämmelse med en stor forskning om 

deltagande ergonomi såg även vi att det är avgörande viktigt för förändringars potential 

att lyckas att de som kan produktionen gör sina röster hörda både då förändringarna 

planeras och förverkligas. 

 

Vi blev tydligt varse att förpackningsföretagen i sitt arbete med förpackningars 

ergonomi kan ha svårt att sätta sig in i de konsekvenser en mindre förändring av en 

förpackning får för fyllaren, dvs. den led i värdekedjan som vi studerade. Denna brist på 

kommunikation och ömsesidig förståelse är förmodligen ännu mera utpräglad mellan 

aktörer som ligger längre från varandra i värdekedjan, exempelvis förpackningsprodu-

centerna och detaljhandeln. Även tillverkare och försäljare av förpackningsmaskiner har 

stor påverkan på vilka förpackningar som är möjliga att köra i maskinen – vilket i sin 

tur påverkar arbetsförhållanden. I gränssnittet mellan förpackningsmaskin och brukare 

förekommer många moment med laddning av material t.ex. stora plastrullar, åtkom-

lighet vid produktionsstopp som inte berördes i projektet men som är angelägna.  

 

Vi anser att det vore en mycket intressant och önskvärd insats att utveckla ett forum för 

kommunikation och lyhörd utveckling genom hela värdekedjan, och vi tror att detta 

skulle kunna leda till påtagliga ergonomiska effekter. Detta öppnar även för ett synsätt 

där förpackningar värderas med avseende på sina ergonomiska effekter igenom hela sin 

livscykel – från råmaterial till återvinning. Detta synsätt är väl känt från t.ex. kemisk 

produktutveckling, men har inte praktiserats annat än i teoretisk form på ergonomiska 

frågor.  

 

5.3 Slutsatser 

Vid de tre företagen togs nya prototyper fram och utvärderades, i samtliga fall 

uppmättes signifikanta minskningar i arbetsbelastning, även subjektiva skattningar och 

produktivitetseffekter var till den modifierade förpackningens fördel.  

 

Resultaten ger ett positivt svar på titelfrågan: förpackningsproducenter kan, tillsammans 

med ”förpackningsarbetarna” och interna funktioner, bidra till en förbättrad 

förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin. Projektet visar också att den 

använda participativa metoden fungerar för förpackningsutveckling i den aktuella typen 

av verksamhet. 

 

Vi såg under projektet ett behov, och även en potential, för ökad kommunikation 

vid utveckling av förpackningar mellan samtliga aktörer i förpackningens värdekedja.   
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6   Bilagor  

Bilaga 1: Underlag för fokusgrupp - AFA 

Företag:     Arbetsplats:  

Ledare:     Bisittare: 

1. INTRODUKTION 

- Välkomna, vi ska ha en dryg timmas diskussion om förpackningar och 

förpackningshantering på er arbetsplats.  

- Presentation av enskild uppgift – ”där vi utgått från de arbetsuppgifter som 

ni gör på stationerna i anslutning till de olika produktionslinorna”.  

- Enskild uppgift, delas ut/samlas in 

2. GENERELLA FRÅGOR 

- Ngt om att diskussionen är ”viktig för projektet” – ingen synpunkt är ”för liten”, 

det finns inga ”rätt & fel” 

- Presentation av deltagare laget runt (samla in innan) 

o Namn och arbetsuppgifter, antal år med förpackningshantering 

(branschen), år med inpackning av aktuella produkter 

Tp1 Tp2 Tp3 

 

 

  

Tp4 Tp5  Tp6 

 

 

  

 

3. FÖRPACKNINGARNA  

Vilka förpackningar hanterar ni i arbetet?  

Maskin Förpackningar och 

Förpackningsmaterial 
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- Hur fungerar de förpackningar som ni hanterar idag – finns det något som 

underlättar respektive hindrar (ställer till svårigheter) i inpackningen? jfr 

fråga 7 

- Skriv på blädderblock; Underlättar (+) och Hindrar (–) 

… till ”inget mer” 

 Koppla ihop + & - med vilka förpackningar det gäller 

Underlättar  Maskin/linje Förpackningar och 

Förpackningsmaterial 

   

   

   

 

Hindrar Maskin/linje Förpackningar och 

Förpackningsmaterial 

   

   

   

 

4. HJÄLPMEDEL  

Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? (Samla in det mesta innan) 

o pallyftare 

o vagnar (trådvagnar, vagnar i maskin) 

o flytthjälpmedel (för rullar)(elmanövrerade) 

o handverktyg (tejp, stämpel med datum kartongkniv,sax.) 

- vilka använder ni regelbundet?  

- hur fungerar de? 

- saknar ni något? 
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5. FÖRPACKNINGSMATERIAL SOM ANVÄNDS VID DE OLIKA 

MASKINERNA  

”Då ska vi ta upp förpackningsmaterialen plastfolie, metallfolie, cellofan, kartong 

och well. Kan vi enas om de begreppen?”  Visa de olika materialen för att “enas” 

- Hur anser ni att de fungerar med avseende på;  

- Vikbarhet/styvhet 

- Formbarhet 

- Skaderisker (Jämför med fråga 10) 

- Övrigt (tex. skarvning av folie i maskin) 

 

6. PRODUKTIONSUTRUSTNING 

”Sedan tänkte jag att vi skulle ta upp arbetet i anslutning till de olika 

förpackningsmaskinerna – arbetsplatserna. Är det något ni vill kommentera som 

påverkar förpackningshanteringen vid maskin”;  

   

Respektive Maskin eller Produktionslinje 

Arbetet består ju av ”ett antal” arbetsmoment;  

- Materialhantering (från lager till arbetsplatsen) 

- Hämta från lager  

- Förberedelse (beredning av fp)  

- Ladda maskin med … 

- Hantering av förpackningar/packade produkter 

- Lyfta fylld förpackning till pall. 

- Förflyttning av pall till lager 

”Är det något ni vill kommentera som påverkar förpackningshanteringen?” 

 

 

7. UTBILDNING  

Har du fått särskild utbildning på arbetsplatsen angående; 

-  Arbetshjälpmedel och maskiner? 

- Angående arbetsteknik? 

- Något annat som anknyter till arbetsmiljö? 
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8. KOMPLETTERING AV LISTAN UNDERLÄTTAR ELLER HINDRAR  

 

Med tanke på det vi diskuterat - Finns det något som ni vill fylla på med i den 

ursprungliga listan (fråga 3) - ”underlättar eller hindrar” för de förpackningar du 

hanterar? Repetition av frågor för respektive fp till de aktuella förpackningarna är 

genomgångna och till – inget mer….. 

 

9. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

”Vilka förändringar och förbättringar skulle du vilja se på respektive 

förpackning? ” 

Det kan tex. vara sådana som kan underlätta hanteringen för dig, dels andra aspekter 

som är specifika för respektive förpackning?  

 

Vi börjar med: 

Maskin Förpackningar Förslag 

   

   

   

 

 

10.  ALLMÄN DISKUSSION 

”Har det hänt att någon skadat sig på förpackningen?” 

- alt. förpackningsmaterialet?  Att säkert kunna hantera förpackningar (skärsår 

på well-kanter mm) 

 

Hur länge hanteras resp. fp/dag och hur är de timmarna fördelade?  

 

Hur viktig är Förpackningens utseende i ditt dagliga arbete? 

 

Är det något annat ni vill kommentera/ta upp? 

o T.ex. betydelsen av förpackningens utformning (rektangulära – mått  

eller vikt), arbetstakt etc.? 

 

 

 

Avrundning och tack! 
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