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Abstract 

  

Abstract 

This thesis project has been written and accomplished in cooperation with HABO 
AB. The objective of the project was to develop a standard stated packaging 
system. The background to this is that HABO is not pleased with the system 
currently in use. The system which HABO is currently using consists of to many 
sizes. The largest benefit of a standard stated system is that it becomes much easier 
to organize the packaging with the aid of a computer program. If one manages to 
standardize the packaging system if will be much easier to calculate how much 
space that is required for the products in the store. It also enables HABO to sell 
pre defined product groups.  
 
The basic condition for the system is that it should be compatible with Hestra wall 
panels and store equipment. The store equipment proved to be very determining 
during the project. Due to its design the number of possible variations of sizes 
decreased considerably.   
 
Much of the work has been simulated in a computer model which has been 
constructed in ProEngineer. With aid of the model suitable packaging sizes could 
be tested on Hestras wall panels.  
 
The work resulted in a system with three different width sizes (74, 116 and 158 
mm), compared to the present five. The number of lengths was set to four (118, 
182, 246 and 374 mm) in comparison with today where the length is decided for 
each product individually. In order for the system to work properly it is crucial the 
HABOs suppliers can guarantee a specified length for all of the different packaging 
sizes.       
 
The basic principle is that both SB-pack and Skin-pack should be possible to 
combine to achieve the most effective system. 
 
A couple of improvements were also considered. Standard setting of the width 
proved to be the hardest challenge. Therefore an alternative could be to use a 
gliding spear instead of Hestras traditional panel. This allows the spear to be 
continuously variable. This allows more freedom when it comes to designing the 
packaging. Regarding different types of packaging SB-pack with long back or 
colored plastic bag is preferred instead of the traditional SB-pack. The products 
are displayed in a better fashion and it gives a better impression.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med HABO AB. Målet med 
arbetet var att utveckla ett standardiserat förpackningssystem åt HABO AB. 
Bakgrunden till det är att HABO i nuläget inte är nöjda med det system man 
använder sig av. Det nuvarande systemet har inga standardiserade längder och 
innehåller för många olika storlekar. Den största fördelen med att använda ett 
standardiserat system är att det underlättar datorisering av produkterna med hjälp 
av de datorverktyg HABO använder. Om man lyckas fastställa storleken på 
samtliga eller största delen av produkterna så går det mycket enklare att beräkna 
platsåtgång i butik och man kan sälja fördefinierade produktgrupper.  
 
Förutsättningarna för arbetet har varit att förpackningssystemet skall vara 
kompatibelt med Hestras väggpaneler och butiksinredning. Hestras väggpaneler 
har visat sig mycket styrande i arbetet. Just på grund av plåtarnas och spjutens 
utformning minskades antalet möjliga koncept avsevärt.  
 
Mycket av arbetet simulerades i en datormodell uppbyggd i ProEngineer. Med 
hjälp av modellen kunde lämpliga förpackningsstorlekar testas på Hestras 
väggpaneler.  
 
Resultatet blev ett system med tre olika bredder (74, 116 och 158 mm), jämfört 
med dagens fem. Antalet längder bestämdes till fyra (118, 182, 246 och 374 mm), 
till skillnad från dagens system då längderna anpassas från produkt till produkt. 
För att systemet skall komma till sin fulla rätt så krävs det att HABO kan få sina 
leverantörer av förpackningar att garantera totalmått på samtliga 
förpackningssorter.   
 
Tanken bakom måtten är att både SB-pack och Skin-pack skall kunna använda 
samma mått för att kunna kombineras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
Ett antal förbättringsförslag arbetades också fram. Arbetet visade att 
standardisering av bredder var det som var svårast. Därför kan en alternativ lösning 
till Hestras traditionella väggpaneler vara en glidskena på vilken spjuten kan flyttas 
steglöst. Detta ger betydligt mer frihet vad gäller utformningen av 
förpackningarnas bredder.  Vad gäller förpackningssorter så är SB-pack långrygg 
eller SB-pack med färgad påse att föredra framför traditionell SB-pack. Detta för 
att framhäva produkten på ett tydligare och mer tilltalande sätt.  
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1 Inledning 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla HABOs förpackningssystem. 
Bakgrunden till arbetet är att HABO är missnöjda med hur deras produkter 
förpackas i dagsläget. Att produkter exponeras på ett snyggt men också 
utrymmeseffektivt sätt i butik är mycket viktigt. Arbetet har utförts i samarbete 
med HABO som verkat som uppdragsgivare och bollplank. 

1.1 Bakgrund 

HABO har i dagsläget inget säljande och utrymmeseffektivt förpackningssystem. 
Att utveckla ett förpackningssystem med standardiserade mått är av stort värde för 
HABO då man planerar att datorisera stora delar av sin produktkatalog. Syftet 
med det är att kunna sälja fördefinierade ”plåtar” eller väggsegment till butiker. 
HABO har valt att satsa på ett datorprogram, Spaceman som visualiserar 
”plåtarna”. På detta sätt kan HABO bygga upp hela hyllan i programmet, och i 
butiken så behöver personalen bara bygga upp hyllan efter HABOs ritning. För att 
detta ska vara möjligt behövs väl definierade mått på förpackningarna och väl 
valda storlekar för att optimera exponeringen.  

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Isakssons startades 1921 av Carl Gustavsson Isaksson i fiskebäck som ligger 1.5 km 
utanför Habo. Företaget flyttade 1938 till Habo där det har växt och förfogar idag 
över 18000 m2. Moderbolaget heter ISAKSSON GRUPPEN AB och deras totala 
sortiment består av mer är 5000 artiklar och produktsortimentet är uppdelat på 
följande produktionsområden: 

• Säkerhetsprodukter: Såsom dörr- och fönsterlås, spanjoletter, hänglås, 
dörrstängare, barnskyddande produkter etcetera. 

• Ventilationsprodukter: Såsom fläktar och ventiler. 

• Konstruktionsprodukter: Sortiment av utomhusprodukter, huvudsakligen 
stolphållare, hakgångjärn, spikbeslag, vädringsbeslag etcetera. 

• Övriga produkter: Exempelvis postlådor, regnmätare, gardinstänger och 
konsoler. 

Habo är ett varumärke under Isaksson group AB. Andra exempel på varumärken 
under Isaksson group AB är låstillverkaren ASSA, lås tillverkaren Abus, 
dörrstängningstillverkaren Dorma samt ventilationstillverkaren Fresh.  
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Habo är idag ett av nordens starkaste varumärken inom byggbeslag. Habo säljer i 
första hand beslag såsom dörr och portbeslag, fönsterbeslag och köks och 
möbelbeslag. De säljer också hyllor och konsoler, brevlådor, badrumsartiklar och 
krokar. Av de över 5000 artiklar som Isaksson har så utgör varumärket Habo mer 
än hälften.[3] Företagets affärsidé är  

"Habo utvecklar, producerar och marknadsför ett attraktivt 
och efterfrågat sortiment av beslag och inredningsdetaljer." 

1.1.2 Problemformulering 

Habo har för närvarade inget standardiserat system för hur deras produkter 
förpackas, detta gör att det blir ganska rörigt och svårt att bygga upp en snygg och 
utrymmeseffektiv butikshylla. De typer av förpackningar som HABO till största 
del använder sig av är Skin-pack, SB-pack och Pro-pack som redovisas närmare 
under rubriken ”Förpackningar”. Andra förpackningstyper används också, dock 
bara i liten skala och då i mer exklusiva sammanhang. De förpackningar som vi 
kommer att undersöka är Skin-pack och SB-pack. Då storleken på 
förpackningarna varierar är det svårt att kombinera ihop förpackningarna på ett 
bra sätt. En annan svårighet är att kombinera ihop Skin-pack och SB-pack då de 
har så olika utformning. Ur butikens och företagets synpunkt är varje tom yta i 
butikshyllorna en förlorad inkomst. Det är därför viktigt att utnyttja den plats som 
finns i butikshyllorna på ett maximalt sätt. För företaget är butikshyllan också en 
reklampelare för deras produkter. En snyggt frontad vägg i butik med ordning och 
reda bland HABOs produkter skapar en bra bild av företaget och gör produkterna 
mer tilltalande. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är i första hand att skapa ett system så att deras 
förpackningar ska kunna hängas upp på ett tilltalande och utrymmeseffektivt sätt. 
De största fördelarna med att ha ett standardiserade system är att det är mycket 
enklare att beräkna platsåtgång i butik samt att det ger ett bättre intryck med 
förpackningar i raka led. Fördelen är också att man kan kombinera ihop flera 
produkter till ett ”väggsegment”. Att kunna sälja en plåt eller vägg som en produkt 
till butiker är att föredra, för på detta sätt vet HABO att deras produkter får bra 
exponering samt att orderhanteringen blir lättare.  

Målet med arbetet är att skapa ett förpackningssystem som HABO i första hand 
kan använda på förpackningarna Skin-pack och SB-pack. Målet är också att 
minimera antalet SB-pack förpackningar, i nuläget har HABO 5st olika storlekar 
på ryttare och det vore önskvärt om man kunde minska det antalet. Eftersom 
Habo har omkring 5200 artiklar så är det inte rimligt att alla kommer att passa in, 
vissa produkter har ett utseende som gör att förpackningarna måste 
specialtillverkas. Rimligt tredje mål är därför att 70 % av förpackningarna ska 
kunna täckas in i förpackningsstorlekarna. 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom projektet bara omfattar 10 poäng ges inga möjligheter att förbättra 
samtliga förpackningstyper som finns i HABOs sortiment.  Vi har därför avgränsat 
till att bara arbeta med förpackningar av typen SB-pack och Skin-pack. Det är i 
första hand möjlighet att kombinera och även till viss del exponeringen av 
förpackningar som vi kommer att fokusera på. Grafik och utformning av 
förpackningarna är inte högsta prioritet. 

1.4 Disposition 
Rapporten följer Ingenjörhögskolans i Jönköping rapportmall för examensarbete 
10 poäng, C-nivå. Rapporten inleds med en teoridel där en bakgrund för 
problemet etableras. Teoridelen beskriver också olika metoder som använts i 
arbetet. Sedan beskrivs vårt arbete och det resultat som vi kommit fram till. 
Rapporten avslutas med en diskussion med våra personliga reflektioner angående 
resultat och arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Metoder 

För att underlätta produktutveckling och projektarbete finns det flera verktyg och 
metoder att använda sig av. Vi har använt oss av flera olika principer dels för att 
strukturera upp arbetet i projektet men också för att sålla och fatta rätt beslut 
under arbetets gång. Gannt- och PERT-schema har används för att strukturera 
upp gruppens arbete och redovisas inte i rapporten då det inte är relevant för 
resultatet. 

2.1.1 Gannt-schema 

Gannt-schemat är ett stapeldiagram där varje aktivitet representeras av var sin 
stapel, och längden av stapeln motsvarar tiden som aktiviteten beräknas ta. Gannt-
schemat tar man fram efter att man gjort Pert-schemat. I Gannt-schemat lägger 
man också in en tidsaxel, detta gör Gannt-schemat idealiskt för att följa upp hur 
uppgifterna slutförs.[1]  

 

 

Figur 1 Gannt-schema 
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2.1.2 PERT-schema 

PERT (Program Evaluation Review Technique) är en typ av nätverkdiagram. 
Diagrammet beskriver på ett tydligt grafiskt sätt i vilken ordning som olika 
arbetsuppgifter måste utföras. Schemat har dock ingen ordentlig tidsskala, men ger 
en tydlig bild av arbetsgången, t.ex. att arbetsuppgift ”A” måste göras före ”B” så 
att sedan ”C” och ”D” kan påbörjas som är oberoende av varandra.[1] 

 

 

Figur 2 PERT-schema 

 

 

”A” är startpunkten och ”H” är slutet på projektet, där alla uppgifter slutförts. 
Även om inte PERT-schema ger en korrekt tidsskala så kan det ändå vara bra 
verktyg för att uppskatta tidsåtgången för ett projekt. Varje arbetsuppgifts 
tidsåtgång uppskattas, ”A” tar t.ex. 4 dagar att slutföra och ”B” tar 7 dagar o.s.v. 
Sedan summeras de olika ”vägarna” i schemat. Den väg som kräver mest tid kallas 
för ”Kritiska vägen” och är den tid det minst tar att genomföra projektet. I 
exemplet är det vägen A-B-D-G-H som representerat den kritiska vägen med en 
total tidsåtgång på 23 dagar.   
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2.1.3 Övrig informationssökning 

Konkurrentanalys: Det är ofta bra att titta på vad konkurrenterna har gjort för att 
få idéer till vad man själv ska göra. Man kan på det sättet ta reda på hur 
konkurrenterna har försökt lösa problemet och därför slippa göra samma 
undersökningar själv. De kanske har löst det på ett helat annat sätt och det kan då 
ge idéer till vidare arbete. Det är också bra då man kan ta reda på hur 
konkurrenskraftig den egna produkten är jämfört med konkurrenternas. 

Databaser: Med hjälp av databaser kan man hitta artiklar inom det aktuella ämnet 
från flera olika tidningar. I bibliotekets databaser kan man söka i flera olika 
tekniska dokument och tidsskifter. 

Patentsökning: Det är bra för att hitta redan framtagna patent, man kan då ta reda 
på vad som redan är patenterat och inte. Man kan då få reda på vad man får och 
vad man inte får göra. 

Gamla examensrapporter: Med hjälp av dessa kan man ta reda på om det är några 
andra studenter som har försökt lösa något liknande problem. Fördelen med att 
studera gamla rapporter är att man för en inblick i hela arbetet från början till slut 
till skillnad från till exempel patentsökning då man bara får se det slutgiltiga 
resultatet. Man kan då hitta idéer ifrån tidigare arbeten och vidareutveckla dem.  

2.1.4 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som syftar till att skapa ett stort antal idéer tidigt i 
utvecklingsprocessen. Metoden används i grupp och är ett bra sätt att kombinera 
och utveckla individens idéer. Tiden för Brainstorming är tidsbegränsad och bör 
inte överstiga 2 timmar per brainstormingstillfälle. Brainstorming har ett par enkla 
grundregler. Man får inte negativt kritisera någons idé, det är absolut förbjudet. 
Ett stort antal idéer eftersträvas och de får gärna gå utanför ramarna av vad som 
tidigare existerar. 

2.1.5 Kravspecifikation  

En kravspecifikation talar om vad projektet skall resultera i, exempelvis de mål 
som är uppsatta för projektet. Kravspecifikation kan upprättas på flera olika sätt, 
det kan vara mellan kund och leverantör eller utan motpart. Även om man saknar 
motpart i ett projekt så är det viktigt att alla projekt har en kravspecifikation. 
Kraven kan tas fram på flera olika sätt till exempel, definierade av beställare, 
definierade av leverantör eller framtagna genom dialog. 
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En kravspecifikation är unik för varje projekt och kan variera i innehåll och 
omfattning. Genomgående är dock att specifikationen bör vara klar i sitt innehåll 
och skall beskriva produkten. Produktens funktionella krav men även icke-
funktionella krav är också viktiga att tydliggöra. Det är viktigt att inte bara se till 
produkten utan också andra aktiviteter under projektets gång. Leveransvillkor och 
sekretess är viktiga bitar som inte får förbises. [1]   

2.2 Sållning 

Sållningsprocessen är en av de viktigaste och mest tidskrävande faserna i 
produktframtagningen. Ett flertal verktyg finns som stöd för att välja ut det 
koncept som bäst uppfyller de ställda kraven. Verktygen är bra att använda då det 
är svårt att med helt objektiva ögon se sina idéer och deras brister. En metod som 
ofta omedvetet används är Gut Feel. Metoden går ut på att konstruktörerna väljer 
det koncept som de tror är den bästa, då detta inte är någon riktig sållningsmetod 
så är den inte rekommenderad att använda i någon större skala. Den baseras helt 
på konstruktörernas kunskap och tidigare erfarenheter och det är också det som är 
dess största nackdel. Det är också viktigt att för varje projekt motivera varför vissa 
koncept sållas bort, idéer som för tillfället är dåliga kan då senare tas fram igen och 
förbättras eller utnyttjas i det vidare arbetet. 

2.2.1 Go/No go 

Go/No go metoden är ett bra sållningsverktyg för att snabbt testa sina olika idéer 
och koncept för att se vilka som är lämpliga för vidare utveckling. På detta sätt 
slipper man att lägga onödigt mycket tid på att utveckla en idé som i slutändan 
visar sig vara obrukbar. Principen bygger på att man sätter ett krav som koncepten 
testas mot. Klarar koncepten kravet bör de utvecklas mer, är det tveksamt om 
konceptet klarar kravet bör det ändå utvecklas vidare. Hellre fria än fälla är 
ledorden. De koncept som inte klarar kraven avvecklas. 
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2.3 Förpackningar 

Det redovisas ett antal olika förpackningstyper i rapporten, för att få en bild av hur 
de ser ut så redovisas ett par av dem här. 

2.3.1 SB-pack 

SB-pack är den vanligaste förpackningstypen i HABOs sortiment. Den består av 
ett dubbelvikt pappark som kallas ryttare. På ryttaren trycks logga, EAN-kod och 
annan nödvändig grafik som anses nödvändig. En plastpåse innehållande 
produkten och dess eventuella tillbehör fästs med lim eller häftklamrar i ryttaren. 
Packningsprocessen är snabb, flexibel och till stor del automatiserad.  

 

Figur 3 SB-Pack 

SB-pack finns i flera olika varianter t.ex. med förlängd rygg s.k. långrygg. 
Långrygg är ungefär dubbelt så dyr som traditionell SB-pack. Detta beror på att 
det krävs tryck på båda sidorna och att det går åt mer papper. En fördel med 
långrygg är att det är lättare att storleksbestämma den slutgiltiga förpackningen, 
vanlig SB-pack har en tendens att variera en del beroende på hur påsen fästs. När 
påsen fästs med ryttaren maskinellt så blir skillnaderna försumbara men eftersom 
stora delar av förpackningen sker för hand i Kina så kan stora skillnader i längd 
uppstå. [2] 
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Figur 4 SB-pack långrygg 

En annan typ av SB-pack som finns är att man istället för den transparanta påsen 
eller med långrygg väljer en då baksidan av plastpåsen är färgad. Man får då 
ungefär samma effekt utan att behöva ha en förlängd ryttare. Färgad påse är dock 
dyrare än vanlig SB-pack och kostar nästan lika mycket som långrygg[2].  

 

Figur 5 Färgad påse 
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2.3.2 Skin-pack 

En förpackningsmetod som exponerar produkten på ett tydligt sätt. Flera 
produkter placeras ut på ett stort pappark, desto mindre produkterna är ju fler 
produkter kan man få plats med på arket. Papparket som används är 695x495 mm 
och samma ark används till samtliga produkter. Över detta läggs en plastfilm, när 
plastfilmen värms krymper den och smiter åt runt produkterna. Produkterna skärs 
sedan ut i rätt storlek och är färdiga att hängas upp. Då maskinen matar fram arket 
i maskinen som krymper plasten så bildas märken i på kanterna som då måste 
skäras bort, detta gör att den verkliga packytan egentligen är 680x480. Skin-pack 
kan hålla både tunga och geometriskt avancerade produkter. Packningsprocessen 
är betydligt långsammare än SB-pack då mycket av arbetet måste skötas manuellt. 
Skin-pack är betydligt dyrare än SB-pack. [2] 

 

Figur 6 SKIN-pack 
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2.3.3 Blister-pack 

En förpackningsmetod som bygger på en hård plastkåpa som limmas på en 
pappbotten. Produkten exponeras tydligt och går att packa på ett mycket snyggt 
sätt. De största nackdelarna med blister-pack är att den bygger mycket på djupet, 
det får inte plats lika många förpackningar på varje krok jämfört med andra 
förpackningstyper. Dessutom krävs den unika plastkåpor till olika sorters 
produkter vilket gör att man måste lagerhålla många olika varianter. Sammantaget 
är det en mycket dyr förpackningsmetod som de flesta företag går ifrån allt mer. 
[2]  

 

Figur 7 Blister pack 
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2.3.4 Pro-pack 

Pro-pack är den enklaste typen av förpackning. Den består enbart av en plastpåse 
där produkten läggs. Syftet med den här förpackningstypen är att skydda 
produktens yta. I Sverige säljs denna typ av förpackning oftast till hantverkare och 
industri som köper in större kvantiteter, där typen av förpackning inte spelar så 
stor roll. I t.ex. Danmark är denna typ av förpackning däremot vanlig även i butik. 
Där exponeras ett exemplar av produkten i framkant av hyllan och bakom ligger 
produkterna packade i pro-pack. [2]  

 

Figur 8 Pro-pack 
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3 Genomförande 

3.1 Marknadsanalys 

3.1.1 Bakgrund 

HABO är långt ifrån ensamma om att inte ha ett förpackningssystem eller 
anpassade och standardiserade mått för att förbättra exponeringen av produkten. 
De flesta företag och grossister har problem med olika stora förpackningar. 
Problemet varierar dock från butik till butik. I de större byggvaruhusen så har 
oftast varje företag en egen eller flera väggar med enbart sina egna produkter, vilket 
gör det betydligt lättare att kontrollera skyltningen. I mindre välsorterade butiker 
blandas ofta olika tillverkares produkter utan hänsyn till skyltning. Andra problem 
att ta hänsyn till är att olika butikskedjor använder sig av olika typer att 
butiksinredning. Olika avstånd mellan upphängningsanordningarna gör att ett 
förpackningssystem passar på en viss typ av inredningen men inte alls på en annan. 

Både HABOs och konkurrenternas största problem är svårigheterna med att 
kombinera ihop olika sorters förpackningar och ändå fortfarande ha raka led och 
kolumner. Svårigheten ligger i att ha många olika storlekar som är svåra 
kombinera men där produkterna passar bra, eller få förpackningar som är lätta att 
kombinera men där förpackningarna passar mindre bra.  

3.1.2 Konkurrentanalys 

När konkurrentanalysen gjordes så tittade vi på flera olika tillverkare och 
leverantörer, inte bara de som sålde liknande varor som HABO utan även andra 
vars förpackningar var intressanta för oss. Vi tittade då både i stora butiker där 
varje tillverkare hade fått bygga upp en egen hylla med bara egna produkter och i 
mindre butiker där produkterna inte längre sorterades efter varumärke utan efter 
produkt.   

Beslagsboden: Är specialiserade inom produktområdet beslag och konkurrerar då 
med HABO och är en av de större konkurrenterna som vi tittat på. De använder 
nästan uteslutande skin-pack till sina produkter och har till viss del genomtänkt 
förpackningssystem. Deras skin-pack är anpassat så att det inte blir något spill när 
det skärs ut från grundplåten, men saknar glapp för att kompensera för det glapp 
som uppkommer när produkterna hängs upp i butik.  

Fisher: Konkurrerar inte med HABO då Fisher säljer skruv. Förpackningen som 
de använder är Blister-pack. De använder sig av två olika storlekar på sina 
förpackningar . Användningen av Blister-pack ger ett bra intryck men den stora 
nackdelen är att den tar stor plats på Spjutet. Tjockleken på förpackningen är 2 
cm och detta gör att det inte får plats lika många förpackningar på varje spjut.  
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Gunnebo: Deras största marknad är spik där Gunnebo är ledande i stora delar av 
Europa. Den förpackning som används då är långrygg. Har samma bredd på 
samtliga förpackningar och har två olika storlekar på längden, dock ej 
kombinerbara. 

Inred: Ännu en konkurrent som säljer beslag, förpackningen som de använder är 
nästan uteslutande Skin-pack och deras förpackningar är skurna så att de inte går 
att kombinera ihop för att bilda en vägg med raka led. Även här har vi en 
tillverkare som inte räknar med den förflyttning som uppkommer då 
förpackningarna hängas upp på plåten. Bredderna på förpackningarna är 75mm 
och 150mm. 

3.1.3 Studiebesök på OPM (27/4-2006) 

OPM i Torsvik packar produkter åt HABO men även åt flera andra företag. 
HABO är för närvarande den största kunden. De packar de flesta olika 
förpackningstyper till exempel SB-pack, skin-pack och blister. Av OPM fick vi 
mycket av den bakgrundsinformation om olika förpackningssorter som återfinns i 
”Teoretisk bakgrund”. 

OPM påpekade också att för en standardisering skall vara möjlig att genomföra så 
måste kvaliteten på förpackningarna från Kina förbättras. OPM kan garantera ett 
totalmått på SB-pack och Skin-pack, vilket är ett krav då de framtagna koncepten 
har ganska snäv tolerans på avståndet mellan förpackningarna. Detta innebär att 
HABO bör få sina Kinesiska leverantörer att garantera ett totalmått på alla 
förpackningar. Något som också bör undvikas är stödköp av produkter, då det inte 
är säkert att de har samma mått som originalet och måste då packas i en annan 
storlek. Med stödköp menas att HABO köper in en vara som är liknande deras 
egen för att täcka upp brist i det egna sortimentet. Det är också viktigt att nya 
leverantörer kan garantera samma mått och egenskaper som tidigare. [2] 

3.2 Brainstorming 

Första brainstormingen gjordes tidigt i arbetet. Innan vi tittat för mycket på både 
HABOs och konkurrenternas förpackningar bollades det fram idéer som verkade 
lämpliga för ändamålet. Från första träffen med HABO erhölls ledorden ”Supply 
management” och ”Space management” vilket hades i åtanke under stormningen. 
Flera olika idéer undersöktes för hur förpackningarna eller upphängningen skulle 
ändras för att kunna bygga upp butikshyllorna på ett bra sätt, i några av de tidiga 
idéer som togs fram så tänktes mycket på upphängningen och hur den kunde 
anpassas för att man skulle kunna utnyttja utrymmet så bra som möjligt.  
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3.3 Idéer 

3.3.1 Magnetplåt 

Om spjutet fogas ihop med en stark magnet kan spjutet flyttas steglöst i både  
X- och Y-led. Det innebär att förpackningarnas storlek är fri att anpassa helt efter 
produkten.  

 

Figur 9 Magnet plåt 

 

 

FördelarFördelarFördelarFördelar: 

Möjlighet att fritt flytta förpackningarna i 
två dimensioner. 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar: 

Kräver starka magneter som ofta är dyra. 
Lätt att spjut flyttas av misstag till exempel 
av kunder. 
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3.3.2 Lösgodisexponering 

Små produkter som säljer i stora kvantiteter kan istället för att packas styckvis, 
läggas i lådor, Därifrån är i sin tur fritt för kunden plocka de produkter och antal 
som behövs.  

 

Figur 10 Lösgodisexponering 

 

FördelarFördelarFördelarFördelar::::    

Behöver inga förpackningar för små 
produkter samt frihet för kunden. 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar::::    

Går bara att använda till lösdelar såsom 
skruvar muttrar och så vidare. 
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3.3.3 Glidskena 

Fungerar efter samma tanke som magnetplåten där förpackningarna ska kunna 
flyttas steglöst. Konstruktionen består här en plåt där spår har stansats ut, se figur 
12 och i dessa spår så placeras spjuten, Se figur 11. Spjuten flyttas steglöst vilket 
gör att bredden på förpackningarna går att anpassa helt fritt, en brist är i detta fall 
att spjuten endast går att reglera i sidled.  

 

Figur 11 Ställbart spjut 

 

Figur 12 Plåt med stansade spår 

Efter att iden tagits fram så upptäcktes att en produkt som liknade denna redan 
finns. Skillnaden mellan vår ide där spåren skulle stansas och deras var att deras är 
ett modulbygge där spåren byggs upp genom att plåtar skruvas fast i väggfästet och 
skapar på så sett ett spår. Den befintliga idén är bättre än vår då stansning av en så 
stor plåt inte skulle vara ekonomiskt gångbar. 
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Front Wall som produkten heter hos Hestra fungerar på samma sätt som 
spjutskenan. Detta medför fri placering av spjut i sidled, samt stor frihet vad gäller 
förpackningsbredd och exponering.  

  

 

Figur 13 Front Wall, Hestra 

 

FördelarFördelarFördelarFördelar::::    

Enklare att anpassa exponeringen av 
produkterna. 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar::::    

Mycket delar och stora avstånd mellan 
spåren i vertikal led. 

 

Front Wall i stål byggs upp med moduler. 
Produkten finns också i trä kan vara ett 
alternativ för att exponera exklusivare 
produkter då panelen är dyrare. [4] 
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3.3.4 Lutande spjut 

Tanken med iden är att skapa ett bättre intryck i butiken. Har man långa spjut så 
finns risken att ett spjut blir nästan helt urplockat av varor medan spjutet bredvid 
är fullt. Detta kan ge ett ostrukturerat intryck och meningen är att det lutande 
spjutet ska lösa det. Genom att spjutet är böjt så kommer alltid den första 
förpackningen att glida ner och hamna främst på spjutet. Resultatet blir en vägg 
där den främsta förpackningen alltid hänger på samma avstånd från väggen 
oberoende av hur många förpackningar som finns på spjutet. Det fanns 
tveksamheter om att lutningen skulle göra att det inte skulle få plats lika många 
förpackningar på väggen som med raka spjut, skillnaden blir att man antagligen 
förlorar den nedersta raden på väggen. 

 

Figur 14 Lutande spjut 

 

FördelarFördelarFördelarFördelar::::    

Ger ett enhetligt intryck i butiken. 
Enkel lösning. 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar::::    

Stjäl lite exponeringsutrymme. 
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3.3.5 Avrivningsbar Skin-pack 

Avrivningsbara förpackningar är en ide som man skulle kunna använda på sina 
storsäljare. Tanken var att man kunde spara plats genom att inte behöva ha några 
glapp mellan förpackningarna. Att ha ett så pass stort ark som på bilden skulle 
bara ta upp onödigt med plats, det ger en visualisering av iden. Rimlig storlek på 
arket skulle vara 1x2 eller maximalt 2x2 och kunden skulle då riva av det antal 
produkter som den ville ha. 

 

Figur 15 Avrivningsbar Skin-pack 

 

Fördelar:Fördelar:Fördelar:Fördelar:    

Spar utrymme. 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar::::    

Blir ett merarbete för kund. 
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3.3.6 Anpassade storlekar 

Genom att bestämma ett antal olika storlekar som går att kombinera och sedan 
anpassa förpackningarna så att de matchar dessa så kan man utnyttja 
väggutrymmet på ett bra sätt. 

 

Figur 16 Anpassade förpackningsstorlekar 

 

FördelarFördelarFördelarFördelar::::    

Enkelt att sälja ett väggsegment. 
Skulle gå att anpassa till nuvarande 
inredning. 
Inga stora omställningar 

NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar::::    

Viktigt att förpackningarna har rätt 
storlek. 
Kan bli svårt att få tillräckligt många 
storlekar för att passa 70 % av 
produktsortimentet. 

 

3.4 Vidareutvecklat system 

I diskussion tillsammans med HABO så bestämdes att vi skulle arbeta vidare med 
idén om att anpassa storlekarna på förpackningarna. Idén ansågs bäst då de andra 
idéerna skulle kräva större omställningar och att det skulle leda till stora 
omkostnader. Största fördelen med idén är att den går att anpassas efter den 
upphängningsinredning som används idag i de flesta butiker. 
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Målet blir då att anpassa storlekarna på SB-pack och Skin-pack så att när de hängs 
upp på inredningen så ska de gå att kombinera ihop så att det blir raka kanter, det 
innebär att välja både ut längd och bredd på förpackningarna så att de går att 
kombinera i raka led.  

3.4.1 Hestra inredning 

Den vägginredning som HABO vill använda heter ”vägginredning perforerad 
plåt”. Den har en höjd på 2100 mm och kan beställas med bredden 600 eller 900 
mm. Spåren är måttsatta enligt bild 17. Måtten på plåtens höjd, bredd och spårens 
mått är tillverkarens egna vilket gjorde att några egna mätningar inte behövdes 
göras. [4] 

 

Figur 17 Mått på Hestras plåt 

3.4.2 Dubbelspjut Hestra 

Den produkt som HABO kommer att använda för att hänga upp produkterna på 
kallas spjut. De finns som enkel spjut och dubbelspjut med lite olika längd och 
utformning. Bredden på basen på samtliga spjut utformad så att den upptar fyra 
hål på Hestras perforerade plåt. Det har förr funnits spjut som bara tagit upp två 
hål, dessa var då tvungna att stabiliseras upp med en extra skruv. Genom att 
bredda basen så ökades stabiliteten på spjuten och detta är nu standard även hos 
de flesta konkurrenter. Det finns ett undantag, en variant av enkelspjut som bara 
upptar ett hål men utformningen av detta spjut gör att den inte fungerar till 
HABOs förpackningar. Det spjut som HABO vill använda är Dubbelspjut och 
finns i längderna 80, 140, 200, 250 och 300 mm. Längderna på spjuten har fåtts 
ifrån Hestras produktkatalog och informationen om basernas utformning efter att 
vi kontaktat Ingemar Stenlund och jobbar som marknadsutvecklare på Hestra 
Inredningar AB. [4] 
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Figur 18 Enkelspjut Hestra 

 

Figur 19 Dubbelspjut Hestra 

3.4.3  SB-pack 

HABO använder sig i dagsläget av fem olika storlekar på ryttare till SB-pack. 
Måtten på dessa är 65*60, 90*60, 110*60, 140*60 och 180*60 mm. Dessa 
bredder är inte möjliga att kombinera så att samtliga förpackningar hänger i raka 
led och kolumner. Antalet bredder kan också ifrågasättas om det verkligen behövs 
så många olika inom ett så litet intervall. Längderna på påsen varierar med 
produkten och är inte standardiserade på samma sätt. Det innebär ännu en faktor 
som försvårar standardiseringen av förpackningarna.  

 

Figur 20 bredder på nuvarande SB-pack 
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3.4.4 Skin-pack 

Eftersom det idag inte finns några standardstorlekar på Skin-pack förpackningarna 
så anpassas varje förpackning efter den produkt som ska förpackas. Arket som 
produkterna placeras på är 680x480 mm och i nuläget så försöker man få plats 
med så många produkter på varje ark för att sänka förpackningskostnaden för varje 
produkt.  

Detta gör dock att storlekarna på alla förpackningar varierar efter den produkt som 
förpackas. Det räknas heller inte in något extra glapp för att kompensera den 
förskjutning som uppkommer då man använder Hestras Perforerade plåt. 
Skillnaden syns framförallt då förpackningar med olika längd hängs bredvid 
varandra. Problemet visas närmare i figur 21 och 22. 

 

Figur 21 skin-pack innan delning 

I figur 21 och 22 illustreras problemet med att inte räkna med det glapp som 
Hestras väggpanel orsakar. Om inte skillnaden som uppstår vid upphängning i 
butik inte räknas in så uppstår ett glapp mellan produkterna som illustreras i figur 
22. Problemet uppkommer eftersom man idag packar olika produkter på samma 
ark vid skinnpackning. Produkterna placeras på ett sådant sätt att det blir 
minimalt med spill, vilket givetvis är bra men som omöjliggör att produkterna kan 
exponeras i raka led och kolumner.  
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Figur 22 skin-pack efter delning i butik 

3.5 Koncept 

3.5.1 Brainstorming 

Vår första tanke var att SB-pack och Skin-pack storlekarna borde vara samma eller 
i alla fall gå att kombinera till kvadratiska former. HABOs nuvarande ryttare hade 
fem olika breddmått som vi tyckte var ologiska. Under första brainstormingen 
skapade vi ett par olika system, med olika mått på bredd och längd. Det visade sig 
senare att dessa inte var så lämpliga då vi bara sett till vad vi tyckte såg bra ut i 
stället för att utgå från produkterna som ska packas.    

Andra brainstormingen fokuserade också på storleken på förpackningarna. Vi 
utgick nu ifrån förutsättningen att förpackningarna ska kunna kombineras ihop 
till en kvadrat. Det spekulerade även i om det var viktigare att alltid åstadkomma 
raka kolumner eller raka rader. Detta krävde ett två-dimensionellt tänk. Bredden 
måste kombineras samtidigt som längden ska stämma också. Eftersom ett av 
målen är att minska antalet förpackningar så blev detta en utmaning. Att t.ex. bara 
ha tre olika bredder, där den minsta bör vara ca 80 mm och den största ca 
200 mm gjorde att vissa produkter måste packas i en onödigt stor förpackning. 
Det innebär att mindre produkter kan sättas upp i butik och går helt emot ”Space 
management”. Andra brainstormingen resulterade i ett par alternativ på lämpliga 
bredder och längder som gick att kombinera bra. 

Tredje brainstormingen fokuserade mer på olika typer av förpackningar. Den typ 
av SB-pack som HABO för närvarande använder är vi inte riktigt nöjda med. Efter 
att ha besökt bl.a. K-RAUTA i Jönköping så hittades flera alternativ.  
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SB-pack, Långrygg: Fördelen med denna typ av förpackning är att den ger ett 
tydligare intryck av att alla i förpackningar har samma storlek. Vanligt SB-pack 
har den nackdelen att påsens höjd kan variera mycket beroende på hur den fästs. 
Dessutom kan två identiska påsar variera i höjd beroende på vilken typ av produkt 
som ligger i. Därför är långryggen ett bra alternativ för att markera förpackningens 
nederkant. Dessutom kan man lägga en tilltalande grafik på förlängningen för att 
göra förpackningen ännu mer tilltalande. Med den förlängde ryggen så 
åstadkommes alltid raka rader. 

Ett alternativ till långrygg på SB-pack kan också vara en färgad påse. Baksidan av 
påsen kan helt enkelt färgas t.ex. röd, detta för att framhäva produkten. Nackdelen 
med denna metod är dock att påsens form kommer att förändras beroende på 
vilken typ av produkt som ligger förpackad. 

Blisterförpackning var också ett alternativ som diskuterades. Denna typ av 
förpackning är bra för att det är lätt att få jämna rader och kolumner. 
Förpackningen är också lätt att få snygg och produkten exponeras tydligt. Att 
tänka på är dock att kostnaden för förpackningen i förhållande till de andra 
relativt dyr. 
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3.5.2 Framtagning av mått 

Det system som utvecklades vidare fungerar så att bredden och höjden på den 
minsta förpackningen ligger till grund även för de övriga längderna. Ett glapp på 
10 mm måste hela tiden räknas in så att förpackningarna kommer på ett bra 
avstånd från varandra. 

Anta att minsta förpackningen har en längd 70 mm. För att nästa längd ska gå att 
kombinera så dubblas den ursprungliga längden och 10 mm adderas för att 
kanterna hamnar kant i kant nästa storlek blir i detta fall 150 mm.  

 

Figur 23 storleksförändring 1 

Problemet blir då att skillnaderna i storlek på förpackningarna blir för stor, nästa 
storlek, 150 mm +150 mm +10 mm skulle i så fall bli 310 mm vilket gör att 
mindre produkter tvingas packas i överdrivet stora förpackningar. Problemet blir 
större ju större mått som man utgår ifrån. Lösningen på detta var att hitta ett 
system som gav oss en förpackningsstorlek som låg mellan 70 mm och 150 mm 
men som ändå går att kombinera på ett bra sätt. Första storleksökningen gav oss 
ett förhållande mellan förpackningarna som var 2:1, för att hitta en storlek som låg 
mellan 70 mm och 150 mm så använde vi oss av förhållandet 3:2. En formel togs 
fram som fick benämningen Formel för måttbestämning, För förtydligande av 
formel och beräkningar se bilaga 1. Anta igen att förpackningen har längden 70 
mm, nästa längd få du ut genom  
(70 mm x 3 + 10 mm )/ 2 =110 mm.  
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Figur 24 storleksförändring 2 

Med detta koncept finns det bra möjligheter att kombinera förpackningarna till 
raka kolumner. Fördelen är också att samtliga storlekar går att kombinera ihop så 
att de tillsammans bildar en kvadratisk form. 

 

Figur 25 storleksförändring 3 
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3.5.3 Koncept 2    

Det andra konceptet är en vidareutveckling av koncept 1. Konceptet togs fram 
efter att koncept 1 testats på Hestras vägginredning och i PRO Engineer. Testerna 
visade att måtten på förpackningarna styrs till viss del av vägginredningen. De 
första antagningarna om storlekarna på förpackningar visade sig lite felaktiga. 
Detta berodde på att vi tänkt förpackningarna som ”fria”, utan hänsyn till 
inredningen. Det visade sig att kombinationen av vägginredningen och spjutens 
utformning är väldigt styrande för förpackningarnas placering. Att flytta en 
upphängningskrok på plåten ett hack i sidled betyder en förflyttning på 10,5 mm 
och en förflyttning av kroken i höjdled gav en förflyttning på 32 mm.  

Varje upphängningskrok tar upp fyra hål på bredden på Hestras inredningsplåt, 
därför tar varje förpackning alltid upp ett jämt antal hål. Med detta som 
förutsättning togs ett nytt koncept fram där förpackningarnas bredder anpassades 
för att på bästa möjliga sätt passa in på plåten. 

Dessa mått visade sig vara helt avgörande och blev styrande för koncept 2 framför 
allt i sidled. Förpackningarna måste helt enkelt anpassas med hänsyn till 
inredningen för att kunna bli optimala. Eftersom målet var att ha ett glapp på 8 – 
10 mm mellan förpackningarna så gjorde det att antalet möjliga breddvarianter 
sjönk drastiskt. Då man hänger två förpackningar med bredden 65 mm bredvid 
varandra så har förpackningarna ett glapp av 10 mm. När nästa storlek som är 74 
mm hängs bredvid varandra så måste spjuten flyttas ett steg, glappet mellan 
förpackningarna kommer även här nu vara ca 10 mm. Tar man nu och väljer en 
70 mm bred förpackning så kommer den aldrig att passa in. Hänger man den på 
samma spjutavstånd som för 65 mm så kommer glappet mellan förpackningarna 
att bli för litet och hängs den på samma spjutavstånd som för 74 mm så kommer 
glappet mellan förpackningarna att bli för stort 

Längderna påverkades inte alls i lika hög grad av inredningen som bredderna 
gjorde, detta gav oss större därför lite större frihet att anpassa storlekarna efter 
behovet.  

Kravet för koncept 2 var också att förpackningarna skulle kunna kombineras till 
raka led och kolumner.  
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3.5.4 Koncept 3 

Efter utvecklingen av koncept 2 så var vi klara med hur systemet för storlekarna 
skulle se ut, nästa steg blev att bestämma de storlekar förpackningarna skulle ha. 
Då längden och bredden inte är beroende av varandra så delades arbetet upp och 
de olika längderna togs fram separat. Första fasen i arbetet blev att undersöka 
vilken som är den kortaste längden som kunde användas. Längden på minsta 
förpackningen bör inte understiga 110 mm. Måttet togs fram efter besök på 
HABO då delar av produktsortimentet mättes upp. Svårigheten var här att hitta en 
storlek som passar så många produkter som möjligt. Flertalet av HABOs 
produkter är små och ska gå att förpackas på den minsta storleken. En annan 
svårighet var att hitta en minsta storlek som gjorde att det gick att kombinera SB- 
och skin-pack. Då man ska använda SB-pack så utgörs 60 mm av 
förpackningslängden av ryttare, detta gör att förpackningsytan som blir över är 
mindre jämfört än då man använder skin-pack då hela ytan går att utnyttjas i 
förpackningen.  

När bredden togs fram så var målet att ha en minsta storlek som gick att använda 
till så många produkter som möjligt. Den absolut minsta storleken som gick att 
använda är 65 mm. Nästa storlek blir i så fall 65 mm x 2 + 10 mm = 140 mm.  

Flyttar man spjutet ett steg och använder 74 mm som är nästa möjliga 
storleksökning så tar den självklart upp lite mer plats på plåten, man kan dock 
använda den till fler produkter än om man använt 65 mm. Den dubbla storleken 
blir nu 74 mm x 2 + 10 mm = 158 mm. Att få fram en kombinerbar 
förpackningsstorlek som ligger mellan den minsta och dess dubblade storlek är ett 
måste för att man inte ska behöva packa små produkter i överdrivet stora 
förpackningar. Med formeln för måttbestämning fås storleken 102.5 mm fram 
med 65 mm som utgångspunkt och 116 mm med 74 mm som utgångspunkt. Två 
olika storlekskoncept hade nu tagits fram. Det första innehöll måtten 65, 102.5 
och 140 medan det andra innehöll 74, 116 och 158. 

Våra simuleringar i ProE med Hestras väggpaneler visade att konceptet som utgår 
från 74 mm som minsta förpackningsstorlek var den enda som i realiteten gick att 
använda. 

 

3.6 Pro Engineer 

För att testa våra idéer så har det varit till stor nytta av att kunna simulera dem i 
datorn. Man får då en chans att se hur idéerna fungerar på en verklig plåt. Arbetet 
hade blivit mycket mer tidskrävande om varje storlek hade skurits ut i papp, för att 
senare behöva åka ut till HABO och testa dem i deras utställningshall. En fördel 
med att arbeta i datorn är att storlekarna kan bestämmas mer exakt, den 
felmarginal då man mäter och skär försvinner och resultatet blir bättre. En annan 
fördel är att det är lättare att göra ändringar i en idé. 
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I Pro Engineer ritades en skalenlig plåt upp som skulle användas att simulera 
förpackningarna på. Plåten som ritades upp var Hestras Väggpanel perforerad plåt. 
Genom Hestras hemsida så kunde måtten på plåtens bredd och höjd fås, hålens 
storlek och placering fanns däremot inte publicerade där utan genom ett 
telefonsamtal med Hestras orderavdelning så kunde de måtten kompletteras.  
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4 Resultat 

4.1 Val av längder 

Längderna på förpackningarna är valda utifrån målet att kunna kombineras ihop 
till raka rader. Med raka rader menas att förpackningar i olika kolumner och av 
olika storlekar ändå går att kombinera till en kvadratisk form. Glappet mellan 
underkant på den övre till överdelen av nästa förpackning bör vara ca 10 mm för 
att det ska vara lätt att ta en produkt från hyllan och ändå vara så 
utrymmeseffektivt som möjligt. Eftersom HABO har ett så stort sortiment med 
cirka 5200 artiklar behövdes fyra olika längder för att kunna täcka in de flesta 
produkter. Önskvärt hade givetvis varit att ha färre storlekar men det innebär att 
vissa produkter kommer att packas i onödigt stor förpackning.  

Förpackningarna anges som S, M, L och XL.  

S: 118 mm, M: 182 mm, L: 246 mm, XL: 374 mm  

 

Figur 26 visualisering av längdförhållandet 

Längderna är också anpassade för att kunna användas både till SB-pack och till 
Skin-pack. Detta är den största fördelen då vissa produktserier som både ligger i 
SB-pack och Skin-pack kan placeras bredvid varandra i butikshyllan. 
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4.2 Val av bredder 

Valet av bredder baseras på samma krav som valet av längder. Att kunna 
kombinera SB-pack med Skin-pack, ha ett tillräckligt glapp på ca 10 mm mellan 
förpackningarna och samtidigt täcka in de flesta av HABOs produkter 
storleksmässigt. 

Bredderna visade sig mycket svårare att kombinera än längder på grund av 
inredningsplåtens utformning och spjutens positioner.  

Den minsta bredden som valdes var 74 mm, detta är en ökning på 9 mm från 
HABOs tidigare minsta bredd.  Ökningen är dock nödvändig för att kunna 
kombinera förpackningarna på ett sätt som klarar kraven. Att välja en mindre 
förpackningsstorlek att utgå från innebär att den måste vara mindre än 65 mm 
vilket gör att många produkter inte täcks in och att kombinationsmöjligheterna 
minskar avsevärt. Målet att minska antalet förpackningar har dock nåtts, då bara 
tre bredder ingår i systemet.  

Bredderna anges som S, M, L 

S: 74 mm, M: 116, L: 158 mm 

 

Figur 27 Val av bredder 
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4.3 Sammanfattning av valt koncept 

Det koncept som tagits fram är det som möter de krav som satts på 
förpackningsstorlekarna. Måtten på det valda konceptet är menade att användas på 
både HABOs SB-pack och Skin-pack, detta tillåter HABO att kombinera sina 
förpackningar på ett effektivt sätt. Resultatet blir en vägg där alla förpackningar 
sitter från samma avstånd och där förpackningarna hänger kant i kant med 
varandra. Detta ger ett organiserat och proffsigt intryck.  

 

Figur 28 visualisering av valt koncept 

Bilden visualiserar ett önskvärt utseende, där alla förpackningsstorlekar går att 
kombinera på olika sätt. Antalet förpackningsvarianter är också minimerat. 
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Begränsningen i det valda konceptet är den perforerade plåten. Kombinationen av 
de inbördes måtten på hålen och utformningen av de dubbelspjut som ska 
användas gör att antal fungerande kombinationer minskar drastiskt. För att lösa 
detta så ett antal alternativa koncept som skulle kunna eliminera begränsningen 
och ytterligare effektivisera förpackningarna. 

4.3.1 Val av ryttare och SB-pack 

Enligt det valda konceptet blir längden av den kortaste förpackningen 118mm och 
då utgörs 60 mm av ryttare. För att kunna öka längden på påsen och därmed den 
effektiva förpackningsvolymen så bör ryttaren kortas till ca 50 mm. Minskningen 
är inte så stor att den inkräktar nämnvärt på HABOs grafik, eller gör den 
nödvändiga informationen otydlig.  
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 slutsats 
Målen som ställdes i början av arbetet var att skapa ett förpackningssystem som 
minimerade antalet förpackningar, hade standardiserade storlekar som gick att 
kombinera och som dessutom skulle täcka in 70 % av HABOs produkter. Det 
koncept som till slut valdes klarar åtminstone två av kraven, antalet storlekar har 
minimerats och fokus har legat på att kunna kombinera förpackningarna vilket 
lyckats. Hur stor andel av HABOs produkter som täcks in av systemet är svårt att 
beräkna, men ett rimligt antagande är att även det målet nåtts. Detta eftersom den 
största förpackningen i det nya systemet inte har minskat mer än 20 mm i bredd 
och den största bredd som HABO tidigare använt (180 mm) sällan använts. Vad 
gäller längderna så är inte heller detta något problem då den längsta 
förpackningsstorleken är 374 mm. De produkter som faller utanför dessa mått är 
sällsynta och får helt enkelt packas unikt för just den typen av produkt.  

Vad som är viktigt att poängtera är att det utvecklade konceptet inte är optimalt 
vad gäller ”Space management”. Det är en mycket begränsad frihet vad gäller 
måtten på förpackningarna på grund av Hestras inredningsplåt och dess 
utformning. Detta innebär att måtten på förpackningarna fick anpassas efter 
inredningsplåten och inte efter vad vi tyckte var bäst. En annan brist är om 
förpackningarna inte håller det bestämda måttet, detta gäller framför allt vid 
manuell förpackning som inte alls har samma exakthet som de automatiska. En 
klar riktlinje måste finnas då produkterna förpackas så att skillnader som den i 
figur 29 uppstår.  

 

Figur 29 exempel på dåligt förpackat SB-pack 
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Systemets starkaste sida är möjligheten att kombinera förpackningarna. Skulle 
man använda systemet så går det att åstadkomma en mycket snygg och säljande 
exponering av HABOs produkter. Att antalet storlekar minimerats gör också att 
exponeringen inte känns plottrig, utan mer som en helhet. Sammantaget så är vårt 
system säljande och mycket enkelt att kombinera till raka led och kolumner. 
Vilket också har varit där som vår fokusering legat under arbetets gång. 

5.1.1 Förslag till fortsatt arbete 

Vårt system är absolut ett bra alternativ för HABO, främst i de butiker när HABO 
disponerar över en egen vägg att exponera sina produkter. I sådana fall syns tanken 
bakom systemet och det går utan tvekan att bygga upp en bra vägg. I mindre 
butiker när olika tillverkares produkter blandas kommer inte systemet till sin rätt.  

Problemen som vi stött på med inredningsplåten är den högst bidragande faktorn 
till att vi föreslår att produkterna bör exponeras med spjutskena eller liknande som 
nämns under rubriken idéer. Detta gör det möjligt att helt fritt flytta 
förpackningarna i sidled och därför också anpassa förpackningsstorleken på ett 
mycket enklare och friare sätt. Det skulle då gå att skapa kombinationsmöjligheter 
utifrån andra storlekar och på så sätt passa in fler produkter i systemet. 

Vad gäller förpackningssorterna så ser vi helst att den traditionella SB-packen byts 
ut mot SB-pack med långrygg. Fördelen med långrygg är att det ger ett mer samlat 
intryck och att totalmåttet blir enklare att garantera, påsen får helt enkelt inte 
hänga ner under pappkanten. Detta gör det enklare för kinesiska leverantörer att 
leverera en förpackning med rätt längd. En annan fördel med att använda med 
långrygg är också rent estetiskt. Produkterna har en tendens att smälta in i 
inredningen vilket gör att inte syns så bra på håll, med en färgad baksida på SB-
packen så framhävs produkten på ett bättre sätt. Nackdelen med långrygg är att 
priset är högre, största anledningen till det är att man i flesta fall måste ha 
dubbeltryck, det vill säga att man har tryck på båda sidor av förpackningen. 

Antar man att HABO väljer att ta steget fullt ut med vårt eller i alla fall ett system 
som bygger på samma grunder som vårt så bör man räkna med en relativt lång 
inställningsperiod. Flera återförsäljare har fortfarande mycket HABO produkter i 
lager och omsättningshastigheten är relativt låg i mindre butiker. Sedan krävs 
också en del ombyggnad vad gäller butiksinredning, hyllor och upphängningar om 
man väljet att byta ut inredningen.   

Synpunkterna om det fortsatta arbetet och förslagen är helt utan åtanke på de 
ekonomiska aspekterna. Om konceptet är ekonomiskt gångbart vet vi inte, utan 
föreslår det vi anser bäst för exponeringen av HABOs produkter. Mycket av vårt 
arbete och de slutsatser vi dragit kommer att vara till nytta för HABO även om 
systemet inte utnyttjas i verksamheten. 
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5.2 Diskussion 

Att få en klar bild av det vi ville göra och åstadkomma upplevdes som relativ 
enkelt, men att uttrycka det på ett lättförståeligt sätt för utomstående visade sig 
mycket svårare. Att planera arbetsgången och disponera tiden på ett vettigt sätt är 
också något som vi fann svårt. Examensarbetets arbetssätt har också skiljt sig en del 
mot vad vi sedan tidigare är vana med. Detta projekt har haft som mål att 
förbättra ett befintligt system snarare än ta fram en helt ny produkt som varit fallet 
från tidigare projekt. Detta har inneburit att vi till viss del fått tänka om hur 
arbetet bör läggas upp och vilka verktyg som varit lämpliga.  

Vi har spekulerat en del i vad vi skulle göra annorlunda om vi fått göra om 
projektet. Vi har ingen givet svar på den frågan men med facit i hand så kunde 
mycket av de första måttförslagen på förpackningarna ha sållats bort tidigt då vi 
senare fann att inredningsplåtarna var så styrande för arbetet. Resultatet som vi 
kommit fram till känns relevant, men det kunde ha varit intressant att ta ut 
svängarna lite mer vad gäller koncepten. Anledningen till att det inte blev så var att 
vi fokuserade vårt arbete runt förutsättningen att just Hestras väggpaneler skulle 
användas.   

Eftersom vi var noviser på ämnet så har personalen på HABO varit till stor hjälp 
med information och support. Det har däremot inte funnits särskilt mycket 
information att hitta i ämnet i diverse databaser med ex-jobb och patentdatabaser. 
All bakgrundsinformation har vi helt enkelt fått forska fram själva.  

Mycket av arbetet, till exempel simulering av förpackningar och rapportskrivning 
har gjorts med dator, något som vi önskat inte var i så stor utsträckning.  Vi hade 
gärna fått arbeta lite mer praktiskt, något som inte funnits tillfälle till i projektet 
som det var utformat. Trots detta har arbetet varit roligt och lärorikt. Vi har fått 
mycket nya kunskaper om en bransch som vi innan projektets start visste väldigt 
lite om.   

Slutligen vill vi också passa på att tacka HABO och i synnerhet Jesper Steén för ett 
problemfritt samarbete och för all support. 
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