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För en förpackning i ett logistik
flöde finns det alltid ett givet mål. 
Likadant är det med ett projekt  
i Stora Ensos DesignStudio.  
Du ska gå härifrån med en helt  
ny – eller väsentligt förbättrad – 
förpackningslösning.

Utifrån din produkt och dina 
behov gör vi din förpackning så 
bra som möjligt. Våra designers  
är med i hela processen, och  
vår erfarenhet från lösningar för  
så gott som alla branscher är det 
självklara stödet.

Tillsammans tar vi din 
förpackning ett steg längre.



Var vill du börja? Här ser du vad Stora 
Enso DesignStudio erbjuder inom nio olika 

områden – eller nio olika startpunkter om du 
vill. Börja där ditt behov är som störst idag, 

så rör vi oss framåt i din takt.
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Här gör vi tillsammans en noggrann behovsanalys för 
att sedan utveckla en lämplig förpackningslösning 
som hjälper dig nå dina mål. Vi tittar på hur andra har 
nått framgång utifrån förutsättningar som liknar dina, 
och inspireras av nya konstruktionsmöjligheter och 
materialkombinationer.

Skapa en  
ny förpackning

Om du har en helt ny produkt 
som behöver förpackas

Tillsammans tittar vi på nya förutsättningar och 
önskemål. Har logistikflödet förändrats? Finns det 
ny automation att ta hänsyn till? Ska förpackningen 
kunna användas på fler sätt? Finns det nya behov 
när det gäller trycket?

Optimera eller anpassa 
förpackningen

Om du har en befintlig förpackning 
som behöver uppdateras

Här tittar vi på hur okonventionell design, innovativ 
konstruktion och nya material har gjort skillnad inom 
olika branscher. Med hjälp av omfattande research 
presenterar vi analyser av vart vi är på väg, vilka 
krav som kommer att ställas på morgondagens 
förpackningar och var möjligheterna finns.

Hitta ny inspiration 
och insikter

Om du vill ha ny inspiration och bättre  
koll på förpackningens möjligheter



Förutom till själva lådan kan wellpapp även användas 
för att ersätta kostsamma EPS-inreden, plasthandtag, 
fyllnadsmaterial (som bubbelplast) och mycket mer. Det 
gör inte bara din förpackning helt förnybar utan även 
enklare att sortera och återvinna.

Gör din förpackning 
förnybar

Om du vill minimera din  
förpacknings miljöpåverkan

Här tar vi reda på om din nuvarande förpackning t.ex. 
har rätt dimensioner, materialsammansättning och 
konstruktion. Diskussionspunkter kan inkludera barriärer 
mot fukt och fett, skydd mot friktion och smetning, samt 
perforering, förbättrad resning och förslutning. Vi tittar även 
på den grafiska designen – antal färger, storlek på tryckta 
ytor, vad motivet signalerar och vad dess uppgift är.

Hitta rätt material  
och design

Om du vill uppgradera din 
förpackningsdesign

Istället för att ha ett unikt emballage för varje produkt kan 
det finnas mycket att vinna på att ta fram ett antal  
standardmodeller och sedan särskilja dem i packproces-
sen, t.ex. med etikettering eller bläckstråletryck. Arbetet  
kan även fokusera på att göra din förpackningsflora  
enhetlig vad gäller tryck, material och form.

Minska antalet 
varianter

Om du har många förpacknings 
varianter att hålla koll på



Tillsammans ser vi över hur din produkt packas idag 
och identifierar områden med förbättringspotential. Det 
kan handla om snabbare resning, bättre ergonomi och 
förkortade ledtider – och ibland effektivisering i form av 
en förpackningsmaskin eller en halvautomatisk lösning.

Effektivisera 
förpackningsprocessen

Om du vill göra din  
packprocess mer effektiv

Genom att optimera förpackningen när det gäller mått 
och material minskar du både transportkostnader och 
miljöpåverkan, eftersom inget lastutrymme går till spillo. 
Att använda ny teknik för bättre spårbarhet och kontroll 
kan också ingå i det här arbetet.

Optimera för 
logistikflödet

Om du vill utnyttja pallar  
och transporter maximalt

Här tittar vi på nya konstruktionslösningar som lever upp 
till olika krav och tester – och därmed minimerar skador på 
vägen. Unika inreden som skyddar produkten är en viktig 
del, men det kan även handla om tryckdesign som inte 
smetar, är resistent mot smuts  och ger mindre friktion. 
Att bygga in intelligent teknik kan dessutom förhindra 
försäljning av piratkopior.

Minska skador och 
reklamationer

Om du vill minska  
antalet reklamationer



Redo att sätta igång?
Hur bra din förpackning kan bli vet du  

inte förrän du besökt vår DesignStudio.  
Vill du boka ett möte eller veta mer  
är det enklast att ringa eller mejla till  
din kontaktperson hos Stora Enso. 

 Alla kontaktuppgifter finns här: 
storaensopack.se

”Till vår workshop i DesignStudion 
tog vi med oss folk från såväl 

försäljning och marknadsföring  
som teknik och inköp. På så  

vis kunde vi tillsammans med  
Stora Enso effektivt hitta bra 

lösningar för hela kedjan. Det var 
enkelt att förstå hur slutresultatet  

skulle bli genom att vi kunde  
vrida, vända och visa.”

Pia Garali,  
Purchase & Logistics, Doggy AB

Vår arbetsmetodik har finslipats under tusentals 
samarbeten med företag och varumärkesägare 

inom en rad olika branscher – exempelvis 
livsmedel, skog och trädgård, konfektion, 

skyddsutrustning och e-handel.  


