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Wellpapp
Wellpapp är ett förpackningsmaterial som används som transport- och exponeringsemballage. 

Wellpapp, eller Corrugated board som det heter på engelska, uppfanns av amerikanen Albert L 
Jones redan 1871 som emballage till flaskor. Ordet wellpapp har lånats från tyskans wellpappe 
som betyder vågpapp. 

Ytterskiktet benämns liner efter engelskans line som betyder fodra. Vågskiktet kallas fluting efter en-
gelskans flute som betyder flöjt/pipa. Well tillverkas av minst ett plant skikt (liner) och ett vågigt skikt 
(fluting) som limmats* ihop. Så kallad ensidig well. Vanligtvis består wellpappen av två liners med 
fluting i mitten. 

Wellpapp har en mycket stor hållfasthet i förhållande till sin egen vikt. 

Egenskaper hos wellpapp som styvhet, dämpande förmåga och hållfasthet går att variera ber-
oende på vad emballaget ska skydda, hur det ska transporteras och lagras. De olika möjligheterna 
tillsammans med den låga vikten gör wellpapp till det mest använda transportmaterialet idag. 

Wellpapp ur hållbarhetssynpunkt
Well är redan från start ett tacksamt material ur hållbarhetssynpunkt och Sverige var ett av de första 
länderna i världen att lagstifta om avverkning av skog som är råvaran till well och papper. Redan 
1903 kom skogsvårdslagen som föreskrev att den som avverkade skog var skyldig att anlägga ny 
skog.

Wellpapp tillverkas av cellulosafiber från gran, tall och björk vilket innebär att råmaterial till well 
inte behöver skeppas särskilt långt. Limmet* som används i produktionen av well består mestadels 
av majsstärkelse, vilket är hundra procent förnybart.

Ytterligare ett steg i miljövänlig riktning är FSC-märkt skog. Ett FSC-certifierat skogsbruk tar förutom 
miljöhänsyn också hänsyn till sociala förhållanden för de määnniskor som arbetar inom skogs-
bruket.

Cirkularitet
I Sverige återvinns över 80 % av all wellpapp som blir till ny wellpapp vilket gör att Sverige är bäst 
i världen på att återvinna wellpapp.
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En cellulosafiber i en wellåda kan i genomsnitt återanvändas 5-7 gånger och cirka 70 % av åter-
vunnen well används på nytt i produktionen av wellpapp. Efterfrågan på returfiber är såpass stor att 
Sverige även importerar från andra länder. 

I Sverige har organiserad pappersåtervinning förekommit sedan 1970-talet men sedan 1994 har vi 
också en lag om producentansvar. Lagen reglerar den skyldighet som bland annat producenter av 
papper har att samla in och återvinna papper som levereras ut på den svenska marknaden. Syftet 
med lagen är att minska mängden avfall och öka graden av återvinning. 

Wellskola
Den vanligaste benämningen på en wellpapplåda i Sverige är ”slitslådor”, på engelska går det 
under namnet ”American boxes”. Det är den mest klassiska lådan på marknaden rent historiskt. 
 
En wellpapplåda består av olika typer av papperskvalitéer. 

Testliner kallas en papperskvalitet som uteslutande tillverkas av returfibrer, medan Kraftliner oftast 
består av en blandning av returfiber och så kallad jungfrufiber alternativt nyfiber. 

Hållfastheten på wellådan minskar generellt med ökad mängd returfiber och lådans komposition 
ska alltid utgå från det tänkta syftet och hur stor belastning den behöver klara av. När en låda har 
optimal kvalitet för sitt specifika syfte används rätt mängd nyfiber och en väl avvägd mängd returf-
iber. En optimering av lösningen är därför positiv både ur miljö- och ekonomisk synvinkel.  

Speciella tester har utformats för att mäta hur stor belastning emballaget klarar av. Exempel på 
detta är: Box compression test (BCT), Edge crush test (ECT), Burst strength test (BST), Flat crush test 
(FCT) samt Four point bending stiffness; alla enligt ISO-standardens krav. *

*Första ritningen av wellpapp från 1871
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Fördelar med wellpapp
Förutom att det är ett material som är bra ur miljösynpunkt så pågår det ett ständigt arbete med 
utveckling av både tunnare well men bibehållen styrka samt att ständig utveckling av konstruktioner 
som utifrån kunders behov ger mindre åtgång av wellpapp. En klassisk slitslåda som kanske histor-
iskt sett varit en enkel och prisvärd lösning går nu mer mot individuella lösningar för att optimera 
resurserna och där en och samma låda, med hjälp av rätt konstruktion, kan användas till flera olika 
typer av produkter. 

Fefco- guide
För att lättare kunna förklara hur en lådkonstruktion ser ut så finns det en internationell standard för 
wellpappsindustrin som kallas för FEFCO.

FEFCO består av en fyrsiffrig kod som beskriver konstruktionen av wellpapp. Den har inget med 
kvalitét, storlek eller volym att göra.

De två första siffrorna beskriver grupptillhörigheten för produkten.

01 – Ark och ensidig wellpapp- ett vågskikt, ett planskikt. Levereras ofta på rulle under benämnin-
gen enkelwell. 

02 – Lådor tillverkade i ett stycke- sammanfogning genom limning, tejpning eller häftning. 

03 – Teleskopslådor- består av två detaljer, ytter och innerdel. 

04 – Stansade lådor- går även under namnet omslag, är i regel tillverkade i ett stycke men med 
speciella låsanordningar där vanligtvis inget lim, tejp eller häftning är nödvändigt. 

05 – Skjut/drag -lådor 

06 – Trekomponentslådor 

07 – Färdiglimmade lådor 

09 – Inreden i well- exempel fackinreden, förstärkning och hörnskydd.
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Ladda ner vår fefco-guide i pdf-format: 

Wellordlista

 • Flute - Vågprofil (höjd) på vågskiktet.                

 • Fluting - Vågskiktet

 • Line - Planskiktet

 • Kraftliner- Nyfiber

 • Testliner- Returfiber

 • Enkelwell - Ett vågskikt, två planskikt.

 • Dubbelwell - Två vågskikt, tre planskikt.

 • Rillning/bigning - Vikanvisning på lådan.

 • Kraftwell- är en dubbelwell med två C-vågskikt, där varje skikt har fått en vattenav- 

  visande ytbehandling. Konstruktionen har gjort materialet oerhört tåligt. I  

  kompressionstester klarar en standardlåda en belastning på flera ton.
 
Wellkvalitéerna bildar sitt eget speciella alfabet- B, C, E, D, BC, CC..

En kombination som förenar styrka och fasthet med flexibilitet och skydd. Det finns inget annat för-
packningsmaterial som ger så stor styrka i förhållande till materialinsatsen

Trycktekniker* på wellpapp
 

Flexotryck

Offsettryck

Digitaltryck

Screentryck 

*Läs mer om de olika tryckteknikerna här: https://swif.se/tryck/


