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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Abstract 
 
Title:  What drives the customer’s choice of packaging and which factors influence 

the customer’s packaging cost? – in the automotive and manufacturing 
industries 

 
Author: Lena Andersson     
 
Supervisors: Annika Olsson, Division of Packaging Logistics, Lund Institute of Technology 
 Helena Claesson, Volvo Logistics AB 
 
Problem: Which parameters are important for logistic people to think of when they are 

going to choose a package? 
 Which cost factors are included in the packaging cost? 
 What kind of added value can an emballage supplier provide their services 

with? 
 
Purpose: The purpose of the project was to study the parameters that drives the 

customer’s choice of packaging and the factors that influence the total 
packaging cost. The study also consists of a valuation of what an emballage 
supplier can offer to add value to their services. 

 
Method:  The study is based on interviews with people who are working at Volvo 

Logistics and Volvo Car Corporation. Volvo Logistics provide their customers 
with standard packaging material, which they own and administrate. Volvo Car 
Corporation is one of their customers. I started the project with a study of the 
reports and articles. 

 
Conclusions: During the study I recognised that the customer uses two concepts: emballage 

and förpackning. Emballage is a concept for pallets and boxes. Förpackning is 
a wider concept that consists of emballage, the packaging material inside the 
emballage, packaging patterns and how the package fulfils all the demands. 

 
There are a lot of parameters that drives the customers choice of packaging and 
these parameters are related to each other. I have created a model which 
purpose is to make the choice easier. 

 
During the interviews I found out that the logistic people have different 
understandings about the total packaging costs and which factors this cost 
consist of. 
 
If Volvo Logistics want to be a competitive company in the future is it very 
important that they understand their customers, are good at marketing and offer 
an added value to their services. 

 
Key words: Packaging, transport packages, pallets, unit load, packaging logistics, logistics, 

transports, customer requirements, added value and supplier. 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Sammanfattning 
 
Titel:  Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens 

emballagekostnad? - inom fordons- och tillverkningsindustrin 
 
Författare:  Lena Andersson 
 
Handledare: Annika Olsson, Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola 
 Helena Claesson, Volvo Logistics AB 
 
Syfte: Projektets syfte var att ta reda på vad som styr kundens val av emballage samt 

vilka faktorer som påverkar den totala emballagekostnaden. Studien innefattar 
även vilket mervärde som en emballageleverantör kan tillföra, detta för att 
förbli ett framgångsrikt företag. 

 
Problem: Vilka parametrar bör en logistiker tänka på vid val av emballage? 

Vilka kostnadsfaktorer ingår i den totala emballagekostnaden? 
Vilket mervärde kan en emballageleverantör tillföra? 

 
Metod: Studien baseras på intervjuer med utvalda respondenter ifrån Volvo Logistics 

AB och Volvo Personvagnar AB. Volvo Logistics är ett företag som bland 
annat baserar sin verksamhet på en emballagepool. Volvo Personvagnar är en 
av många användare av denna pool. Jag har även genomfört en observation i 
Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. Studien inleddes med en noggrann 
genomgång av de rapporter och artiklar som har skrivits inom 
förpackningslogistik. 

 
Slutsatser:  Under studiens gång upptäcktes att kunden använder två begrepp, emballage 

och förpackning. Begreppet emballage används i de sammanhang då 
diskussioner förs kring lastpallar och lådor. Begreppet förpackning är ett mer 
heltäckande begrepp som innefattar emballage, inneremballage, packmönster 
samt hur godsenheten uppfyller de olika krav som ställs av aktörerna i kedjan 
från leverantör till sammansättningsfabrik. 

 
Det ställs en rad krav på förpackningar och dessa krav är kopplade till 
varandra, vilket komplicerar valet av förpackning. En modell, vars syfte är att 
underlätta valet av förpackning, har tagits fram.  

 
Jag har fått uppfattningen att logistikerna har olika uppfattningar om vad som 
ska ingå i den totala förpackningskostnaden.  
 
Volvo Logistics mål är att bli ett konkurrenskraftigt företag och för att kunna 
nå detta mål är det viktigt att de förstår sina kunder, samarbetar med sina 
kunder, informerar sina kunder, marknadsför sig och sina tjänster samt 
försöker skapa ett mervärde åt sina kunder. 

 
Nyckelord: Emballage, förpackning, transportemballage, transportförpackning, lastpall, 

enhetslast, lastbärare, förpackningslogistik, logistik, transporter, kundkrav, 
mervärde och leverantör. 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

1 Inledning 
 
Detta kapitel beskriver uppgiften samt bakgrunden till denna. Detta kapitel innehåller även 
företagsbeskrivningar av Volvo Logistics AB och Volvo Personvagnar AB, vilka är de två 
företag som ingått i denna studie. Kapitlet avslutas med en disposition av rapporten, samt en 
förklaring till de begrepp som används. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Detta examensarbete är en del av civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik, 180 poäng, vid 
Lunds Tekniska Högskola. Rapporten skrivs för avdelningen Förpackningslogistik, vid 
institutionen för Designvetenskaper och uppgiften är formulerad tillsammans med Volvo 
Logistics AB. 
 
Pallar, specialemballage, trä, lådor, transporter, leverantörer, värde, standardemballage, 
wellpapp, lastbilar, artiklar, plast, kostnader, kunder, förpackningar, flexibilitet, färg, 
informera, Just-In-Time, truckar, flyg, fabriker, omlastningar, kartonger, personal, stift, regn, 
miljövänligt, stötar, vibrationer, avstånd, producentansvar, fartyg, krympfilm, skadedjur, tåg, 
plastband, rent, kyla, damm, ryggar, utbildning, förpackningsinstruktioner, combitainers, 
metall, inneremballage, flisor och så vidare. Listan kan göras lång på alla parametrar och 
begrepp som förknippas med förpackningar och det är inte lätt för logistikerna att tänka på 
samtliga parametrar då en artikel ska förpackas.  
 
En faktor som logistikerna speciellt bör ta hänsyn till är förpackningskostnaden. Denna 
kostnad påverkar produktionskostnaden och bör minimeras. Svårigheten ligger i att 
förpackningskostnaden är komplex och påverkar många andra kostnader, vilket en respondent 
berättade: 
 
”Hela det här fungerar ju som ett fisknät, om du drar i en ände så ändrar sig varenda ruta i 
hela nätet. Om man ändrar något så blir transportkostnaderna inte lika, 
hanteringskostnaderna blir inte lika, emballagekostnaden blir inte lika, 
administrationskostnaden blir inte lika. Utan alla rutorna ändrar sig.”  
 
Emballage gör det möjligt att hantera och skydda artiklar av olika slag på ett effektivt sätt, 
men påverkar även miljön och företagens kostnader. Det är viktigt att emballaget utformas 
och används på ett sätt så att nyttan maximeras samtidigt som de negativa effekterna 
minimeras.1  
 
Att förpacka och distribuera artiklar på ett effektivt sätt med hänsyn till samtliga krav är ingen 
lätt uppgift. Vad bör då en logistiker tänka på? Detta är något som jag i denna rapport 
kommer att försöka ge klarhet i. 

                                                 
1 Storhagen, Nils, Emballage och lastbärare på byggarbetsplatser, Byggförlaget, Laholm, 1998.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att med hjälp av teorier och intervjuer ta reda på vilka parametrar 
som är viktiga att tänka på vid val av emballage samt vilka parametrar som styr Volvo 
Personvagnars val av emballage. Jag ska även ta fram vilka faktorer som ingår i den totala 
emballagekostnaden samt hur denna kostnad kan minskas. Syftet med projektet är även att 
studera vilket mervärde en emballageleverantör kan tillföra.   

1.3 Målsättning 
 
Målsättningen med detta projekt är att ta fram en enkel modell som ska vara till hjälp då en 
effektiv emballagelösning ska tas fram. Målsättningen är även att studera hur Volvo Logistics 
och Volvo Personvagnar ser på den totala emballagekostnaden samt vilka kostnadsfaktorer 
som de anser är de största.  

1.4 Problemformulering 
 

• Vilka parametrar bör en logistiker tänka på vid av emballage? 
• Vilka parametrar fokuserar Volvo Personvagnar på vid val av emballage? 
• Vilka möjligheter och begränsningar har Volvo Personvagnar vid val av emballage? 
• Vilka kostnadsfaktorer ingår i den totala emballagekostnaden? 
• Hur kan den totala emballagekostnaden minskas? 
• Vilket mervärde kan en emballageleverantör tillföra? 

1.5 Avgränsningar/Fokus 
 
Inom fordons- och tillverkningsindustrin hanteras produkter med vissa krav och i andra 
branscher hanteras produkter med andra krav. Studien innefattas endast av det emballage som 
används i fordons- och tillverkningsindustri, dock finns det många tankegångar som är 
desamma för produkter i andra branscher. 
 
Jag har valt att avgränsa mig till att endast studera Volvo Logistics standardemballage: 

• Plastlådor, se figur 1, 2. 
• Pallar med tillhörande krage, mellanlägg och lock, se figur 3, 4, 5, 6. 
• Combitainer, se figur 7. 
 

          
Figur 1: 780-låda. Figur 2: 790-låda.    Figur 3: Pall.   Figur 4: Krage. 
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Figur 5: Mellanlägg. Figur 6: Lock. Figur 7: Combitainer. 
 
Volvo Logistics har ett stort antal kunder och jag har valt att genomföra min studie hos Volvo 
Personvagnar, som är Volvo Logistics största kund.  
 
Jag har valt att genomföra ett antal intervjuer hos Volvo Logistics och Volvo Personvagnar, 
dock har jag på grund av tidsbegränsningen endast intervjuat ett urval av de som i sitt arbete 
kommer i kontakt med emballage.  
 
Jag har valt att studera de faktorer som påverkar emballagekostnaden, men jag har fokuserat 
på de faktorer som kunden har möjlighet att påverka. Detta på grund av att Volvo Logistics 
har visat på att det är hos kunden det finns mycket pengar att spara.  
 
I denna studie studeras en emballagepool och syftet är att ta reda på vad som styr kundens val 
av emballage. Detta leder till att jag inte kommer att studera närmare hur denna pool logistiskt 
sett styr sitt emballage. Jag kommer därmed inte att studera hur till exempel ruttplaneringar 
genomförs eller hur problem med obalanser i flödena löses. 
 
Volvo Logistics har tidigare genomfört en förstudie inom detta ämnesområde. Jag förutsätter 
att Volvo Logistics, som besitter god kunskap, har gjort denna studie på ett korrekt sätt och 
förlitar mig på de data och slutsatser som de har tagit fram är korrekta. 

1.6 Volvo Logistics AB 
 
Volvo Logistics är ett företag som finns representerat i ett stort antal världsdelar och som ägs 
av AB Volvo. Volvo Logistics har både interna kunder inom AB Volvo koncernen samt 
externa kunder som till exempel Volvo Personvagnar AB. Volvo Logistics består av följande 
tre processer: 
 

- Inbound: Sköter materialflöden ifrån leverantörer och till företags godsmottagning.  
- Outbound: Sköter distributionen av företags färdiga produkter. 
- Emballage: Erbjuder företag en pool med standardemballage samt distribuerar 

företags specialemballage. Denna avdelning erbjuder även sina kunder 
förpackningstekniska tjänster.  

 
Mitt examensarbete skrivs för avdelningen Emballage, vilken även kallas för 
Emballagepoolen. 

1.7 Volvo Personvagnar AB 
 
Volvo Personvagnar är ett drygt 75 år gammalt företag som fram till år 1999 ägdes av AB 
Volvo, men som i mars 1999 köptes upp av Ford Motor Company. Volvo Personvagnar har 
tre sammansättningsfabriker vilka ligger i Torslanda, Gent och Uddevalla. År 2002 
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producerades 398 631 stycken bilar. Säkerhet, kvalité och omsorg om miljön är tre viktiga 
kärnvärden som genomsyrar Volvo Personvagnars verksamhet och produkter.2

1.8 Rapportens uppbyggnad 
 
Kapitel 1 – Inledning: I detta kapitel beskrivs uppgiften och dess bakgrund. 
 
Kapitel 2 – Metod: I detta kapitel beskrivs olika forskningsmetoder samt deras för- och 
nackdelar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den metod som jag har valt. 
 
Kapitel 3 – Teori: Kapitlet behandlar förpackningens roll i ett företag, parametrar som 
påverkar valet av förpackning samt att förpackningen kan ses som både en kostnadsdrivare 
och en kostnadsrivare. Detta kapitel avslutas med att ett företag kan skapa nöjda kunder 
genom att addera ett mervärde till sin produkt/tjänst.  
 
Kapitel 4 – Empiri: I detta kapitel sammanfattas den information som erhållits under 
intervjuerna med Emballagepoolen och Volvo Personvagnar. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de reflektioner som jag erhöll då jag besökte Volvo Personvagnars fabrik i 
Torslanda. 
 
Kapitel 5 – Analys: I detta kapitel analyseras det erhållna materialet. 
 
Kapitel 6 – Slutsats: Detta kapitel är en sammanställning över de slutsatser som jag har 
kommit fram till i detta projekt.  
 
Kapitel 7 – Förslag till fortsatta studier: I detta kapitel ges förslag på ämnen som skulle 
kunna vara intressanta att studera. 

1.9 Definitioner 
 
Under projektets gång konstaterade jag att emballage och förpackning är två skilda begrepp, 
inom Volvo Personvagnar, vilket fick något komplicerade konsekvenser. Detta eftersom jag 
vid projektets start inte var medveten om skillnaderna utan antog att emballage var industrins 
begrepp för förpackning. Detta ledde till att samtliga problemformuleringar och intervjufrågor 
innehåller begreppet emballage, eftersom det är det begrepp som Emballagepoolen använder. 
Under mina intervjuer förstod dock respondenterna att jag i mina frågor syftade på 
förpackning och inte på emballage, vilket ledde till att jag fick de svar som jag efterfrågade. 
För att du som läsare inte ska missförstå dessa två begrepp har jag valt att i detta avsnitt 
beskriva vad jag i varje kapitel syftar på, då jag använder dessa två begrepp.  
 
Vid projektets start antog jag att emballage var detsamma som förpackning, vilket leder till att 
jag i kapitlen Inledning och Metod definierar emballage såsom: 

 
Emballage (= Förpackning) - Är emballage, packmönster och inneremballage, vilket 
tillsammans skapar en förpackning. 
 
I den teori som mitt arbete grundar sig på anses det viktigt att se till helheten, vilket leder till 
att begreppet förpackning används. Det är även på detta sätt som kapitlet Teori ska utläsas. 
                                                 
2 2003 Fickfakta, Volvo Personvagnar AB. 
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Begreppet emballage uppkommer även i teorikapitlet, men då i samband med att olika typer 
av emballage diskuteras.  
 
Förpackning - Är emballage, packmönster och inneremballage, vilket tillsammans skapar en 
förpackning. 
 
Emballage - Är exempelvis lastpallar och plastlådor. 

 
I Empiri kapitlets första avsnitt (4.1 Emballagepoolen) sammanfattas den information som jag 
erhållit under mina intervjuer med Emballagepoolen. Emballagepoolen fokuserar mycket på 
de lastpallar och plastlådor som de erbjuder, vilket leder till att de använder begreppet 
emballage i mycket stor utsträckning.  

 
Emballage - Är exempelvis lastpallar och plastlådor, vilka skyddar artiklarna då dessa 
transporteras. 
 
I Empiri kapitlets andra avsnitt (4.2 Volvo Personvagnar AB) sammanfattas den information 
som jag erhållit under mina intervjuer med Personvagnar. Mina intervjufrågor ledde till att 
Personvagnars logistiker blev lite konfunderade, eftersom jag använde begreppet emballage. 
De förstod dock att jag menade förpackning. Personvagnar definierar de två begreppen som: 
 
Förpackning - Är emballage, packmönster och inneremballage, vilket tillsammans skapar en 
förpackning. 
 
Emballage - Är exempelvis lastpallar och plastlådor. 
 
I detta stadium kände jag till de två begreppen och valde att använda begreppens egentliga 
betydelser i rapportens resterande delar, det vill säga i Empiri kapitlets tredje och sista avsnitt 
(4.3 Observation i Torslandafabriken), Analys, Slutsats samt Förslag till fortsatta studier. 
Begreppen definieras i dessa kapitel som: 
 
Förpackning - Är emballage, packmönster och inneremballage, vilket tillsammans skapar en 
förpackning. 
 
Emballage - Är exempelvis lastpallar och plastlådor. 
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2 Metod 
 
Detta kapitel beskriver de olika metoder som ett projekt kan genomföras på samt hur 
datainsamling kan ske. Kapitlet belyser även metodernas för- och nackdelar samt vad 
forskaren bör tänka på vid användning av en speciell metod. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av den metod som jag har använt mig av. 
 

2.1 Typer av undersökningsmetoder 
 
Det är viktigt att de metoder som används i ett projekt redovisas, detta för att de data, analyser 
och slutsatser som tas fram ska vara tillförlitliga.3 Surveyanalys, fallstudie och experiment är 
tre olika typer av undersökningsmetoder. 

2.1.1 Surveyanalys 
 
Surveyanalys är en undersökning av en större avgränsad grupp.4 En opinionsundersökning är 
ett exempel på en surveyanalys. Målet med denna typ av undersökning är att skapa mönster 
och kunna göra jämförelser. En fördel med denna metod är att forskaren kan få den 
information som han/hon vill ha relativt snabbt och billigt.5
 
Undersökningen kan ske med hjälp av till exempel frågeformulär eller intervjuer och besvarar 
frågor som vad, var, när och hur. Undersökningen kan bestå i att samla in information om en 
större mängd variabler eller samla in en större mängd information om en mindre mängd 
variabler. Vid en surveyanalys är det viktigt att forskaren definierar vilken typ av människor 
som ska ingå i studien, populationen. I de fall inte alla individer i populationen kan 
undersökas, är det viktigt att göra ett genomtänkt urval. Detta urval får sedan representera 
populationen, ett representativt urval ger en god generaliserbarhet.6

2.1.2 Fallstudie 
 
I en fallstudie undersöks en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp 
eller en organisation. I en fallstudie kan antingen ett fall eller flera fall undersökas. Denna 
undersökning utgår ifrån ett helhetsperspektiv och syftet är att ta fram så täckande information 
som möjligt. En fallstudie genomförs ofta i de fall då en process eller förändring ska studeras. 
Vid användning av denna metod är det viktigt att forskaren funderar över om generalisering är 
möjligt eller ej. Vid en studie av två skilda fall kan en generalisering vara omöjligt.7
 
En stor fördel med denna typ av undersökning är att forskaren kan koncentrera sig på en 
speciell händelse eller företeelse och försöka få fram faktorer som inverkar på företeelsen i 
fråga. I en surveyanalys kan dessa processer bli dolda, vilka kan vara avgörande för hur ett 
system eller organisation fungerar.8

                                                 
3 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996.  
4 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991.  
5 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000.  
6 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991.  
7 Ibid.  
8 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000. 
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2.1.3 Experiment 
 
Vid experiment undersöks enstaka variabler. Vid denna typ av undersökning är det viktigt att 
få kontroll över de faktorer som kan påverka undersökningens variabler. Två faktorer som är 
viktiga att ha under kontroll är individ- och situationsfaktorer. När det gäller individfaktorer 
är det viktigt att veta om individen har några speciella egenskaper som påverkar variablerna. 
Även vid användning av denna undersökningsmetod är det viktigt att klart och tydligt 
definiera populationen.9
 
För att en forskare ska kunna dra slutsatser av ett experiment bör experimentet utföras på stora 
grupper individer, detta för att täcka in mångsidigheten i det mänskliga beteendet. Detta leder 
till att denna metod är både kostsam och tidskrävande.10  

2.2 Kvantitativ/Kvalitativ 
 
Det finns två huvudtyper av metoder, kvantitativa metoder och kvalitativa metoder.11  
 
Kvantitativa metoder - I de fall då frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 

vanligt. Ett exempel på en kvantitativ metod är då en forskare vill 
veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen, i de 
fall går forskaren ut och räknar dem. 

 
Kvalitativa metoder - I de fall då frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster. Ett 

exempel på en kvalitativ metod är då en forskare vill veta vilka 
blomstersorter som finns på ängen samt hur deras livsbetingelser 
ser ut. I detta fall ska forskaren inte räkna utan försöka finna 
variation och försöka förstå blommornas situation. 

2.3 Insamling av data 
 
Litteratursökning, observation, enkät och intervju är fyra olika metoder som kan användas för 
att samla in information.  

2.3.1 Litteratursökning 
 
Litteratur är i forskningssammanhang i stort sett allt tryckt material som till exempel böcker, 
artiklar, rapporter, uppsatser eller essäer. Litteratursökning sker ofta med hjälp av sökord eller 
nyckelord. Dessa sökord bör noggrant väljas ut, detta för att öka möjligheterna för att erhålla 
goda sökningsresultat. I nästan alla litterära verk finns referenser till andra författares verk, 
dessa referenslistor kan vara till god hjälp vid sökandet av litteratur.12

 
En forskare kan snabbt samla på sig en mängd litteratur. Ofta är det en omöjlighet att kunna 
hinna med att läsa allt, forskaren tvingas vid de tillfällen att sorla ut det som är av intresse. 

                                                 
9 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991. 
10 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000.  
11 Trost, Jan, Enkätboken 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2001.  
12 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993.  
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Innehållsförteckning, register, sammanfattning, abstract, och nyckelord är några avsnitt som 
kan vara till hjälp för att hitta användbar information.13

2.3.2 Observation 
 
Observation är en metod där forskaren kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang, i samma stund som de inträffar. Detta är en fördel som intervjuer och enkäter 
saknar, då forskaren är beroende av att respondentens minnesbild är korrekt och att 
respondenten kan förmedla sin minnesbild på ett sätt som undviker missförstånd. En annan 
fördel med observationer är att de är relativt oberoende av individers villighet att lämna 
information. Två nackdelar med denna metod är att den är både dyr och tidskrävande.14

 
Det finns två olika huvudtyper av observationer, strukturerad och ostrukturerad observation. 
Ett exempel på en strukturerad observation är när forskaren i förväg har bestämt vilka 
beteenden och skeenden som ska observeras. De observationer vars syfte är att erhålla så 
mycket kunskap som möjligt kallas för ostrukturerade observationer.15  
 
Vid en strukturerad observation bör forskaren vara väl förberedd. Till sin hjälp kan han/hon 
använda ett observationsschema för att enkelt och smidigt kunna registrera sina reflektioner. 
Ett observationsschema kan vara uppbyggt på ett sådant sätt att forskaren endast behöver göra 
en markering då beteendet inträffar.16

 
Vid en ostrukturerad observation används inga observationsscheman utan forskarens mål är 
att registrera så mycket information som möjligt. Vid de tillfällen då forskaren väljer att 
använda denna typ av observation har han/hon oftast kommit långt i sitt arbete. Med hjälp av 
sin problemställning, teori och empiri har forskaren ofta relativt god kunskap om vad som ska 
observeras. Under observationen är det viktigt att observatören skriver ner sina registreringar i 
form av nyckelord, detta för att han/hon lätt ska kunna göra en fullständig redogörelse av 
observationen efter det att observationen slutförts. Det är viktigt att denna redogörelse skrivs 
efter det att observationen har genomförts, detta för att ingen information ska gå till spillo.17

 
Observatören kan vara deltagande eller icke deltagande i observationen. I de fall då 
observatören väljer att vara deltagande gäller det att hans/hennes närvaro accepteras av 
gruppen. En nackdel med en deltagande observatör är att han/hon kan störa gruppens 
naturliga beteende. För att forskaren ska undvika felaktigheter bör han/hon därför vänta med 
registreringen tills gruppen har vants sig vid hans/hennes närvaro.18

 
Observatören kan även vara känd eller okänd. I de fall då observatören är känd skapas 
möjligheten till att ställa frågor till gruppen. Observatören kan därmed erhålla information 
som han/hon inte hade fått om han/hon hade varit okänd. En fördel med att vara okänd är att 
gruppen inte störs av observatörens närvaro och arbetar därmed som vanligt. En känd 
observatör kan registrera händelser, men om observatören är okänd tvingas han/hon till att 
hålla mycket i minnet vilket kan leda till minnesfel.19

                                                 
13 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993. 
14 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid.  

 15



Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

 
Något som är viktigt att beakta är att inga enskilda individer ska kunna identifieras i 
redovisningen.20

 
Innan en observation utföres bör forskaren ha tagit ställning till följande tre frågor:21

• Vad ska jag observera? 
• Hur ska jag registrera observationerna? 
• Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

2.3.3 Enkät och intervju 
 
Enkäter och intervjuer används vid de tillfällen då forskaren är intresserad av till exempel 
åsikter, uppfattningar eller kunskaper hos en population. Teknikerna bygger på frågor och kan 
i stort sett användas inom vilket område som helst. Dessa tekniker är vanliga vid skrivandet 
av uppsatser och examensarbeten.22  

2.3.3.1 Frågor 
 
Frågorna i en intervju kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Vid en intervju med 
strukturerade frågor är det på förhand bestämt vilka frågor som ska ställas. Detta innebär att 
samtliga respondenter får samma frågor, vilket ger goda möjligheter till jämförelser av 
respondenternas svar. Vid en intervju med ostrukturerade frågor finns det mer utrymme för 
diskussion och möjlighet för respondenten att ta upp saker som han/hon tycker är viktiga. En 
ostrukturerad intervju kan därför leda till att forskaren inte får svar på det som han/hon är ute 
efter. För att undvika denna typ av problem är det viktigt att forskaren är väl förberedd och 
har tagit fram ungefärliga frågeställningar som ska ställas. En intervju kan både innehålla 
ostrukturerade och strukturerade frågor. I enkäter används strukturerade frågor.23

 
Frågor som ingår i enkäter och intervjuer kan vara bundna eller öppna. Med bundna frågor 
menas att respondenten får välja mellan olika svarsalternativ. Bundna och öppna frågor kan 
blandas i en enkät eller intervju.24

 
Vid konstruerandet av frågor är det viktigt att tänka på att frågorna ska vara raka och att de 
ska vara ställda på ett sådant sätt att missförstånd inte kan uppkomma. Frågorna får heller inte 
vara ledande, eftersom en ledande fråga får respondenten att svara på ett visst sätt. Frågorna 
bör i varje intervju ställas i samma följd, eftersom en tidigare fråga kan påverka ett senare 
svar.25

 
Vid framtagandet av frågor är det även viktigt att tänka på att frågorna ska betyda samma sak 
för samtliga respondenter.26 För att undvika att respondenten inte förstår eller missförstår 
frågorna är det viktigt att tänka på att inte använda svåra eller främmande ord, fackuttryck, 

                                                 
20 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991. 
21 Ibid. 
22 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993.  
23 Ibid.  
24 Ibid.  
25 Ibid.  
26 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000.  
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värdeladdade ord, oklara frekvensord (ibland, ofta, regelbundet, endast, brukar), oklara eller 
tvetydiga ord.27   
 
Vid användandet av enkäter är det viktigt att tänka på att inte ställa för många frågor, eftersom 
desto fler frågor som ställs desto färre svar lämnas in. Dessutom är det viktigt att frågorna är 
korrekt formulerade utan språk- eller stavfel, detta för att deltagarna ska få känslan av att 
enkäten är seriös.28

 
En forskare kan försäkra sig om att frågorna är lämpliga och korrekt formulerade genom att 
låta experter på till exempel högskolor och universitet läsa igenom frågorna. Experterna kan 
påpeka brister i frågeställningarna, föreslå förbättringar eller avråda från att ställa vissa 
frågor.29

2.3.3.2 Enkät 
 
Enkäter är ett betydligt enklare, billigare och snabbare sätt att samla in information på än 
intervjuer. Genom att använda denna metod når forskaren ut till ett stort antal individer, samt 
att han/hon kan vara säker på att samtliga deltagare får samma frågor.30

 
För att öka möjligheten till att erhålla en hög svarsfrekvens är det viktigt att enkäten ser snygg 
ut, är åskådlig, entydig och enkel. Det är viktigt att deltagarna inte ska behöva gissa sig till 
hur de ska svara eller vad som är frågan.31  
 
En hög svarsfrekvens kan även erhållas genom att ett svarskuvert medskickas, samt då 
enkäten talar om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. En forskare kan även öka 
svarsfrekvensen genom att lotta ut till exempel en penninglott till de som svarat på enkäten.32

 
I de fall då enkätundersökningen är en viktig del av forskarens arbete, bör han/hon göra en 
testenkät till ett fåtal personer. Dessa personer kan yttra sig om enkätens innehåll samt ge 
förslag till förbättringar.33   

2.3.3.3 Intervju 
 
I de fall då forskaren väljer att genomföra intervjuer är det viktigt att intervjuerna förberedds 
och att respondenterna är noggrant utvalda, eftersom detta är en tidskrävande metod. 
Förbereds intervjuerna ökar forskarens möjlighet till att skapa förtroende hos respondenten.34 
I de fall då intervjuplanen skickas ut i god tid före intervjutillfället, får respondenten 
möjligheten att förbereda sig.35   
 
Det är viktigt att forskaren kommer i god tid till intervjun. En stressad och nervös forskare 
kan påverka respondenten, vilken därmed kan känna sig stressad och ge korta svar. Intervjun 
kan inledas med att forskaren presenterar sig, berättar varför intervjun genomförs samt vad 
                                                 
27 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991.  
28 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993.  
29 Ibid.  
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid.  
35 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991.  
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materialet kommer att användas till. I denna inledande del av intervjun kan forskaren även 
berätta att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Kravet på konfidentiellitet innebär 
att uppgifter om namn, ålder, bostadsort, yrke, organisationstillhörighet eller annat som kan 
identifiera respondenten inte får användas i rapporten. Denna inledning kan leda till att 
respondenten öppnar sig.36

 
Under intervjun är det viktigt att forskaren är neutral och har en objektiv attityd. Det är även 
viktigt att forskaren inte kommenterar respondentens svar eller visar sig gillande/ogillande till 
respondentens svar. Dock får forskarens neutralitet inte leda till att forskaren verkar kylig 
eller avståndstagande, eftersom det kan påverka respondentens villighet att svar på frågorna.37

 
En bandspelare är ett praktiskt hjälpmedel. Vid användning av en bandpelare kan forskaren 
koncentrera sig på intervjun och kan i lugn och ro efter intervjun bearbeta svaren. I de fall då 
forskaren beslutar sig för att använda en bandspelare är det viktigt att forskaren före intervjun 
frågar respondenten om denne har något emot att intervjun bandas. Dock bör forskaren alltid 
föra anteckningar.38

 
Innan intervjun avslutats bör det finnas utrymme för respondenten att till exempel 
kommentera frågornas innehåll eller om det är något tillägg som han/hon anser är av 
betydelse för forskaren.39  
 
Vid avslutandet av intervjun är det viktigt att forskaren tackar respondenten för hans/hennes 
medverkan, samt frågar respondenten om det är möjligt att få återkomma om något är oklart 
eller om något behöver kompletteras. En sådan uppföljningsintervju kan ta några minuter och 
kan göras per telefon.40  
 
Det är även viktigt att forskaren planerar in tid efter intervjun som kan användas till att göra 
minnesanteckningar. När intervjuerna är utskrivna är det lämpligt att låta respondenten läsa 
igenom dem och låta honom/henne göra korrigeringar eller tillägg, detta för att undvika 
missförstånd.41   

2.4 Informationskvalitet 
 
Det är alltid viktigt att göra en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika. För att 
kunna göra denna bedömning är det viktigt att forskaren vet hur och varför dokumenten har 
tillkommit. Nedan finns några uppradade frågor som forskaren bör fråga sig för att kunna 
bedöma källans informationskvalitet.42  
  

- Vilken är informationskällan? Vad har den för bakgrund? I vilket sammanhang har 
informationen uppstått? 

- Vilken är upphovsmannens roll? Vilka källor eller observationer använder 
han/hon? 

- Vad är källans syfte? Vem är den tänkta mottagaren? 

                                                 
36 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993.  
37 Ibid.  
38 Ibid. 
39 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991. 
40 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993. 
41 Ibid. 
42 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996. 
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- Vilka definitioner av begrepp och kategorier används? 
- Är informationen generaliserbar? Vilket är informationskällans 

tillämpningsområde? 
- Kan tillfälliga och systematiska fel ha uppkommit i datainsamlingen? Hur stora är 

felen och vad har de för inverkan?  
- Är källan översatt ifrån något annat språk? 
- Är informationen tidigare ändrad eller bearbetad? 
- När gjorde senaste revidering? 
- Vilka har tillgång till informationen? 
- Hur kan en forskare få tillgång till materialet? 
- Finns det annan kompletterande eller oberoende information? 

2.5 Databearbetning 
 
Syftet med en kvalitativ studie är ofta att fånga det unika, vilket gör att det är svårt att 
generellt säga vilka databearbetningsmetoder som är lämpliga att använda. I de fall då 
intervjun bandas ökar möjligheten för att så mycket data som möjligt dokumenteras. I de fall 
då intervjuerna bandas minskas även risken för att forskaren filtrerar bort information.43  
 
Intervjuer kan ge en mängd information, vilket leder till att forskaren tvingas till att sorla bort 
den information som inte anses relevant. Detta kan leda till att viktig information förloras. 
Syftet med kvalitativa studier är oftast att ge en överskådlig bild, vilket leder till att resultaten 
av dessa studier ofta presenteras i löpande text. Löpande text är ett otympligt och 
svåröverskådligt sätt att presentera resultat på, vilket leder till att kvalitativa studier ofta 
kritiseras.44  

2.6 Min metod 
 
Detta projekt är en fallstudie, eftersom dess syfte var att samla in en stor mängd information 
samt att denna typ av projekt inte kan genomföras med hjälp av mätningar. Jag har studerat ett 
fall djupare, vilket är Emballagepoolens standardemballage. Information togs fram med hjälp 
av litteraturstudier, intervjuer samt observationer. Den information som samlades var av 
kvalitativ natur, eftersom målsättningen var att skapa en generell modell. Det är även svårt att 
ta fram kvantitativ information i ett projekt som detta, då mycket information är konfidentiell.  

2.6.1 Litteraturundersökning 
 
Under litteraturundersökningen studerades de böcker, artiklar och examensarbeten som berör 
förpackningslogistik. Jag kontaktade även institutioner för förpackningslogistik och logistik 
vid Lunds Tekniska Högskola och Högskolan Trollhättan – Uddevalla, detta för att genom 
dem få råd och tips om lämpligt material. De sökord som jag använde mig av var: emballage, 
förpackning, transportemballage, transportförpackning, lastpall, enhetslast, lastbärare, 
förpackningslogistik, logistik, transporter, kundkrav, mervärde och leverantör. 

                                                 
43 Lantz, Annika, Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, 1993. 
44 Ibid. 
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2.6.2 Intervjuer 
 
Jag genomförde ett antal intervjuer med personal ifrån både Emballagepoolen och Volvo 
Personvagnar. Detta för att samla in information, kunskap och erfarenheter ifrån både en 
logistikaktör och en kund. Jag intervjuade åtta stycken respondenter ifrån Volvo Personvagnar 
och två stycken respondenter ifrån Emballagepoolen. Respondenterna utsågs av min 
handledare på Emballagepoolen och av en person på Volvo Personvagnar. Respondenterna 
ifrån Volvo Personvagnar representerar både företagets strategiska- och operationella nivå, 
samt arbetar dagligen med förpackningsrelaterade frågor. Jag anser att det är viktigt att 
intervjua personal med olika arbetsuppgifter, eftersom dessa kan bidra med olika kunskaper 
och åsikter. Jag anser även att det var viktigt att jag var väl insatt i Emballagepoolens 
verksamhet, vilket gjorde att jag kompletterade de två intervjuerna med Emballagepoolen 
med ett antal mindre intervjuer med övrig personal ifrån detta företag.  
 
Jag valde att intervjua Volvo Personvagnars logistiker först, eftersom jag ansåg att det var 
viktigt att jag vände mig till kunden först och därefter till Emballagepoolen. De frågor som 
ställdes under intervjuerna var brett formulerade, detta för att inte styra respondenternas svar 
samt för att samla in så mycket information som möjligt. För att frågorna skulle vara av hög 
kvalité samt bli korrekt formulerade, lät jag min handledare ifrån skolan kommentera dem. 
Frågorna lästes dock inte igenom av min handledare på Emballagepoolen, detta på grund av 
att jag ville att frågorna skulle vara objektiva. Jag använde mig av fyra olika intervjuplaner: 
 

• En intervjuplan till Volvo Personvagnars logistiker, se bilaga 1. 
• En intervjuplan till Volvo Personvagnars personal i Torslandafabriken, se bilaga 2. 
• En intervjuplan till Volvo Personvagnars logistikchefer, se bilaga 3. 
• En intervjuplan till Emballagepoolens tekniker, se bilaga 4. 

 
Frågorna i de fyra intervjuplanerna behandlade samma ämne, men de var ställda på olika sätt 
beroende på respondenternas arbetsuppgifter samt ifall de arbetade på Emballagepoolen eller 
på Volvo Personvagnar. Efter intervjuerna gav jag Volvo Personvagnars logistiker en enkät 
och Torslandafabrikens personal fick ytterligare några frågor. Detta för att jag skulle få 
möjligheten att fråga respondenterna frågor som inte hade diskuterats under intervjuerna, se 
bilaga 5 och bilaga 6. Enkäten och tilläggsfrågorna visades inte för respondenterna före 
intervjun, eftersom jag inte ville att respondenternas svar skulle påverkas.  
 
Intervjuplanen och ett brev skickades ut i förväg till respondenterna, detta för att de skulle få 
lite tid att tänka efter. Brevet talade om vem jag är, vilket syfte mitt projekt hade samt att 
intervjuerna var frivilliga. I detta brev tog jag även upp att allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt och vad det innebär. 
 
Intervjuerna inleddes med att jag berättade om mig själv, mitt projekt och om vad den 
information som erhålls kommer att användas till. Denna inledning gjorde att respondenterna 
slappnade av och att de blev positivt inställda till intervjun. Den inledande delen avslutades 
med att jag frågade respondenten om han/hon hade något emot att jag banade intervjun. 
Samtliga respondenter hade full förståelse för att jag ville använda detta hjälpmedel. 
 
Under intervjuerna försökte jag att vara neutral, detta för att jag inte skulle påverka 
respondentens svar. Efter intervjuerna fanns det gott om tid för respondenterna att 
kommentera de ställda frågorna och/eller till att diskutera sådant som de ansåg var väsentligt 
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för mitt projekt. Det renskrivna materialet skickades ut till respondenten för att han/hon skulle 
få möjlighet att göra korrigeringar och/eller tillägg. 
 
Respondenterna var mycket positiva under intervjuerna. De ansåg att frågorna var 
heltäckande och att de var ställda på ett bra sätt. De uppskattade att frågorna endast var 
framtagna av mig och skolan samt att de fick möjlighet att läsa igenom det renskrivna 
materialet. De uppskattade även att materialet behandlades konfidentiellt samt hade inget 
emot att jag kontaktade dem ifall jag skulle vilja ställa någon ytterligare fråga.   

2.6.3 Observation 
 
Jag genomförde även en observation hos Volvo Personvagnar, i Torslandafabriken. Jag 
guidades runt i en del av fabriken, där det hanterades mycket standardemballage. Guiden 
svarade även på de eventuella frågor som uppkom under rundturen. Det som jag försökte 
studera visas i bilaga 7.  
 
Vid den tidpunkt då jag genomförde min observation stannades banan för lunch. Detta 
innebar att jag inte hade möjlighet att se hur montörerna och truckförarna hanterade godset. 
Detta möjliggjorde dock att jag fick chansen att sätta mig in i montörernas situation, vilket 
gjorde att jag tog tillfället i akt och provade hur det var att plocka artiklar ur emballagen. 
Ytterligare en fördel med att observera under lunchtid var att jag kunde gå runt och titta utan 
att personalen stördes. Observationen pågick i ungefär en timme och det var svårt att på den 
korta tid hinna sätta sig in i allt, men jag hade möjligheten att kontakta min guide i efterhand 
ifall jag skulle vilja ställa några ytterligare frågor. 

2.6.4 Informationskvalitet  
 
En stor del av den teori som denna rapport baseras på är rapporter och böcker som är skrivna 
för landets universitet och högskolor. Kraven som ställs på akademiska rapporter är att de ska 
vara objektiva, vilket gör att jag förlitar mig på att det som står i dessa rapporter har en god 
informationskvalité. Teorin har även i möjligaste mån hämtas ifrån primärkällor, detta för att 
minska risken för att teorin har blivit förvanskad.    
 
Min rapport bygger även på teori som kommer ifrån institutet Packforsk. Packforsk bedriver 
forskning och sprider kunskap inom logistik- och förpackningsområdet. Packforsk är ett 
oberoende institut vars mål är att öka företags kunskaper45, vilket leder till att jag förlitar mig 
på att den litteratur som de har skrivit är av en god kvalité. 
 
Teori hämtat ifrån företag kommer att behandlas med en viss försiktighet, då företag gärna 
vill marknadsföra sig. 

2.6.5 Databearbetning 
 
Jag skrev rent intervjuerna ordagrant, eftersom jag inte ville förlora någon information. Det 
renskrivna materialet innehöll mycket information och för att denna information skulle bli 
hanterbar valde jag att koda materialet. Dataprogrammet Atlas plockade ut de delar som var 
väsentliga, vilket gjorde att det blev betydligt enklare att samanställa och analysera materialet. 
De koder som jag har använt och det antal gånger som respondenterna tog upp dessa, visas i 

                                                 
45 Packforsk: http://www.packforsk.se, 030724.  
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bilaga 8. Jag har använt ett stort antal koder, detta för att underlätta skrivandet av rapporten. 
Jag har även försökt att underlätta min analys genom att koda materialet ifrån 
Emballagepoolen och från Volvo Personvagnar på liknande sätt.  
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3 Teori 
 
Detta kapitel beskriver förpackningens roll i ett företag och vad en logistiker bör tänka på vid 
val av förpackning. Kapitlet behandlar även de kostnader som förknippas med förpackningar. 
Kapitlet avslutas med hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda sina 
kunder ett mervärde. 
 

3.1 Förpackningar och logistik 
 
Synen på förpackningar har förändrats genom åren, från att företag endast tittade på 
förpackningen och dess materialegenskaper tills att förpackningen integreras mer och mer 
med företagets logistik. Förpackningen var länge separerad ifrån aktiviteter såsom lagring, 
transport, hantering och än idag ses ofta förpackningen som en isolerad aktivitet. En 
anledning till att företag ofta ser förpackningen som en isolerad enhet är att företag ofta 
presenterar förpackningskostnaden som den direkta materialkostnaden. Detta leder till att 
företag inte tar hänsyn till hur förpackningen indirekt påverkar andra logistikkostnader.46  
 
Volvo Personvagnar har studerat förpackningskostnaden och har kommit fram till att den står 
för ungefär 5-10 procent av den totala logistikkostnaden, men en enskild förpackning kan 
påverka den totala logistikkostnaden med 65 procent. Personvagnars resultat visar att 
förpackningen har stor betydelse för ett företags kostnader samt att det är viktigt att integrera 
förpackningen med företagets logistik, detta för att företag ska ha möjligheten att skapa 
effektiva förpackningar.47

 
Förpackningarna bör integreras i företagens logistik och det är viktigt att se förpackningen 
som en del av logistiksystemet. Företag bör även vara medvetna om att förpackningen 
påverkar faktorer som bland annat hantering, ergonomi och information. Nedan tas fyra 
exempel upp på varför förpackningen bör anpassas till logistiken:48  
 

• Förpackningen bör anpassas till transporten: Marknaden blir mer och mer global, 
vilket innebär att transporterna ökar och det blir allt viktigare för både miljön och 
ekonomin att transporterna utnyttjas på ett bra sätt. Transporteffektiviteten kan ökas 
genom att skapa förpackningar som är anpassade till transporten.  

• Förpackningen bör anpassas till samtliga aktörer i logistikkedjan: En global marknad 
samt att företag skapar nätverk med andra företag innebär att det blir allt viktigare att 
integrera förpackningen i logistiken, detta för att förpackningen ska anpassas till alla 
aktörer i logistikkedjan och därmed leda till ett effektivt flöde i hela kedjan. 

• Förpackningen bör anpassas till produkten: Produktanpassade förpackningar skyddar 
produkten på ett bra sätt, vilket minskar antalet skadade produkter samt att antalet 
nöjda kunder ökar. 

• Förpackningen bör integreras med teknologiutvecklingen: Förpackningen bör 
integreras med teknologiutvecklingen, eftersom en av förpackningens viktigaste 
uppgifter är att vara en bärare av information. Det utvecklas ständigt snabbare 

                                                 
46 Johnsson, Mats, Packaging Logistics – a value added approach, Lunds Universitet, 1998. 
47 Ibid.  
48 Ibid.  
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informationssystem och om dessa kan användas på förpackningar kan mycket tid 
sparas in i logistiksystemet. 

 
Mats Johnsson genomförde 1998 en studie och fann fem stödjade förpackningsrelaterade 
aktiviteter: Protection, Enviromental aspects, Ergonomics, Handling efficiency, och 
Information technology. Han konstaterade att dessa fem aktiviteter har samma funktion som 
de sekundära aktiviteterna i Porters värdekedja, det vill säga stödja företagets primära 
aktiviteter. Enligt Porter är det viktigt att värdekedjans ingående aktiviteter är integrerade med 
varandra och desto mer integrerade värdekedjans aktiviteter är desto konkurrenskraftigare blir 
företaget. Johnsson modifierade Porters modell och erhöll en modell som passar bättre in i 
den förpackningslogistiska miljön. Målet med denna modifierade modell är att skapa 
förståelse för vikten av att integrera förpackningen i logistiken. Modellen ska även visa att då 
dessa förpackningslogistiska aktiviteter integreras med företagets primära aktiviteter, skapas 
ett mervärde. Modellerna visas i figur 8.49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Till vänster visas Porters värdekedja och till höger visas Johnssons värdekedja.50

 
I de fall då företaget integrerar förpackningar med sitt logistiksystem kan kostnadseffektivitet 
skapas i såväl produktvärde som servicevärde. Servicevärdet skapas då företag integrerar 
förpackningarna med materialhanteringssystemet för att öka hanteringseffektiviteten, 
informationseffektiviteten, volym- och areaeffektiviteten med mera. Dessa besparingar kan 
leda till ökade ekonomiska vinster.51  
 
Det adderande värde som skapas genom att integrera förpackningen med logistiksystemet är 
inte bara ett värde för kunden utan även ett värde för produktens producent, vilket visas i figur 
9. Hur stort det erhållna värdet är beror på hur väl förpackningarna är integrerade med 
logistiksystemets alla aktiviteter.52

 

Product value

 
 

Figur 9: Relationen mellan produkt- och servicevärde.53

                                                 
49 Johnsson, Mats, Packaging Logistics – a value added approach, Lunds Universitet, 1998.  
50 Ibid.  
51 Ibid.  
52 Ibid.  
53 Ibid.  
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3.2 Olika nivåer av förpackningar 
 
Förpackningar kan delas in i tre nivåer: primärförpackningar, sekundärförpackningar och 
tertiärförpackningar, vilket figur 10 visar.54

 

 
Figur 10: Förpackningens tre nivåer.55

 
 Primärförpackning 

Primärförpackningen är den förpackning som vi till vardags kallar för 
konsumentförpackning. Denna förpackning är utformad på ett sådant sätt att den på 
försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga användaren eller konsumenten.56  

 
 Sekundärförpackning 

Sekundärförpackning är ett annat namn för gruppförpackning. Denna förpackning 
innehåller ett antal primärförpackningar. Denna enhet kan både säljas till konsument 
eller vara ett komplement till lagerhyllorna.57  

 
 Tertiärförpackning 

Tertiärförpackningen är den tredje nivån av förpackningar och dess syfte är att 
sammanhålla ett antal primär- eller sekundärförpackningar på en lastpall.58

 
Det emballage som jag i det här projektet har valt att studera tillhör både sekundär- och 
tertiärförpackningar. Emballagepoolens blå plastlådor tillhör gruppen sekundärförpackningar, 
medan dess lastpallar med tillhörande kragar, mellanlägg och lock tillhör gruppen 
tertiärförpackningar.  

3.3 Val av förpackning 
 
Det ställs en rad krav på en förpackning och för att en effektiv förpackning ska kunna tas fram 
är det viktigt att hänsyn tas till dessa krav. Produkter kan förpackas i till exempel lådor 
och/eller på lastpallar, vilka kan vara tillverkade av till exempel trä, wellpapp eller plast. 
                                                 
54 Jönson, Gunilla, Packaging technology for the logistian, chapter 1-12. (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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3.3.1 Olika typer av förpackningsmaterial 
 
Transportemballage består ofta av de tre förpackningsmaterialen trä, wellpapp och plast.   

3.3.1.1 Trä 
 
Träförpackningar kan bestå av antingen solitt trä eller av skivmaterial, så kallad plywood. Trä 
är ett starkt material som tål stötar. Detta förpackningsmaterial kan både återanvändas och är 
lätt att bryta ner. En nackdel med förpackningar gjorda av trä är att de är tunga och relativt 
dyra.59 Trä är ett material som påverkas mycket av fukt, men mindre av temperatur.60 
Plywood har en förhållandevis låg vikt och hög styrka, vilka är två viktiga egenskaper ur 
transportsynpunkt.61

 
En nackdel med att använda sig av trä som material i till exempel lastpallar är att detta 
material kan sprida skadegörare. Tallvednematoden är en lång och trådformig rundmask som 
täpper till kärlsystemen på barrträd och som därmed kan orsaka stora skogsskador. Det går 
inte att se tallvednematoden med blotta ögat och för inte sprida denna skadegörare har EU 
tagit fram regler för import av virke ifrån olika länder. För att försäkra sig om att virket inte 
innehåller dessa skadedjur värmebehandlas virket i 30 minuter i 56 grader. Ugnstorkningen 
sker hos sågverken och tar död skadedjuren. För att kunna skilja på ugnstorkat och icke 
ugnstorkat virke märks det ugnstorkade virket med en KD-symbol. KD-märkta och icke 
märkta lastpallar kan lagerhållas på samma ställe eftersom skadedjuren inte kryper över till 
ugnstorkat virke. En KD-märkt pall är inte nämnvärt dyrare än en icke märkt pall.62  

3.3.1.2 Wellpapp 
 
Wellpapp tillverkas av förnyelsebara råvaror och förekommer i en rad olika utförande 
beroende på vilka egenskaper som önskas. Wellpapp består av två plana skikt som innesluter 
ett vågformat skikt, se figur 11. En stor fördel med detta förpackningsmaterial är att det är 
mycket lätt att produktanpassa. Wellpapp kan stansas, vikas, limmas, dekoreras och 
förpackningar i alla tänkbara former, storlekar och utseenden kan skapas.63

 

 
Figur 11: Olika typer av wellpapp.64

 
Wellpapp är ett starkt och styvt material som genom sin konstruktion absorberar stötar. Detta 
förpackningsmaterial har en hög bärighet i förhållande till materialåtgången, vilket skapar en 
god förpackningsekonomi. En stor nackdel med detta material är att det lätt absorberar fukt, 

                                                 
59 Överstyrelsen för civil beredskap, Förpackningar – nödvändighet eller lyx?, Stockholm, 1995. 
60 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
61 Överstyrelsen för civil beredskap, Förpackningar – nödvändighet eller lyx?, Stockholm, 1995. 
62 Schulze, Lasse, Tror på träpallen, Nord-emballage, mars 2002 (nr:3) sid:20-21.  
63 Packforsk, Packat i Pocket, Kista.  
64 Farusa emballage: http://www.farusa.dk/se/arkiv2.shtml, 030324. 
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vilket försämrar materialets styvhet. Wellpapp som används i fuktiga miljöer eller som 
används till produkter som avger värme, kan därför specialbehandlas för att de ska behålla sin 
styvhet. Wellpappens konstruktion leder till att luft innesluts mellan planskikten och gör detta 
material till en god isolerare mot både värme och kyla. Wellpapp är ett engångsmaterial, 
vilket innebär att kostnader för returtransporter och kontroll ej uppkommer. Ytterligare en 
fördel med wellpapp ur en transportsynpunkt är att det är ett lätt material. Förpackningar 
tillverkade av wellpapp kan även vikas ihop vilket leder till att de kräver mycket litet 
lagerutrymme.65

 
Det lim som används till att hålla samman de olika papperskomponenterna är miljöanpassat. 
Limmet tillverkas av majsstärkelse och är både vattenlösligt och giftfritt, vilket leder till att 
detta lim inte utgör några hinder för återvinning.66

3.3.1.3 Plast 
 
De flesta plaster tillverkas av olja eller naturgas, dock står tillverkningen av 
plastförpackningar endast för 1,5 procent av världens totala oljeförbrukning. Räknat per 
mängd förpackad produkt har plastförpackningar ofta en låg energi- och resursförbrukning. 
Plaster används främst då någon form av barriär krävs, vilken kan skydda produkten mot 
omgivningen eller tvärtom. De flesta plaster skyddar produkten mot fukt, många mot lukt och 
smak och en del mot gaser. Plaster kan även användas som stötskydd. Ett exempel på ett 
sådant stötskydd är cellplastinreden i transportförpackningar åt ömtåliga produkter. De plaster 
som används till förpackningar är oftast termoplaster, vilka mjuknar och smälter vid 
uppvärmning. Då dessa plaster är varma kan de formas och när de sedan kyls ned bibehåller 
de sin form. Dessa egenskaper gör att denna typ av plast lätt kan återvinnas genom 
omsmältning.67  

3.3.2 Olika typer av transportemballage 
 
Lastpallar och lådor är de typer av transportemballage som är de mest använda. Dessa kan 
kompletteras med krypplast och/eller plast- och stålband, detta för att skapa stabila 
enhetslaster. 

3.3.2.1 Lastpallar med tillbehör 
 
Lastpallen utvecklades och standardiserades under 1940- och 50- talen och är idag basen för 
nästan all varuhantering och distribution68, se figur 12. Införandet av standardiserade 
lastpallar har inneburit stora kostnadsbesparingar inom materialhanteringen, detta på grund av 
att materialhanteringsutrustningen har kunnat standardiseras och genom att en stor del av 
omlastningarna har eliminerats. EUR-pallen (800x1200 millimeter) är en standardiserad 
lastpall som enligt SP’s bedöms stå för en tredjedel av det europeiska pallbeståndet.69 Det 
ställs hårda krav på EUR-pallen och den får endast tillverkas av licensierade tillverkare. Detta 

                                                 
65 Svenska wellpappindustriföreningen, Wellpapp – Rationellt, ekonomiskt förpackningsmaterial, Stockholm, 
1971. 
66 Packforsk, Packat i Pocket, Kista.  
67 Ibid.  
68 TransportForskningsKommisssionen, Lastpall eller ej?, Stockholm, 1985. 
69 SP: http://www.sp.se/mechanics/svenska/Transportteknik/lastpall.htm, 030319. 
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för att marknaden ska vara säker på att pallen har de bestämda mått, den kvalité, den stabilitet 
och bärighet som krävs.70

 
Figur 12: En lastpall.71

 
Standardiseringen av lastpallarna har även inneburit att pant- och poolsystem har uppkommit. 
I pantsystemet lämnas pallarna ut mot en i förväg bestämd summa, medan poolsystemet har 
ett bestämt antal pallar till förfogande för poolens kunder.72  
 
Lastpallarna tillverkas oftast av trä eftersom träpallar är billiga att tillverka samt att de lätt kan 
repareras. En annan fördel med träpallar är att friktionen mellan godset och pallen samt 
mellan pallen och fordonets flak är hög.73 En nackdel med träpallar är att de vid användning 
gradvis försämras, vilket leder till att gods kan skadas under transport och hantering då till 
exempel spikar sticker ut eller då pallar välter på grund av skadade medar eller klossar.74 
Ytterligare en nackdel med träpallen är att en torr pall väger ungefär 22 kilo. Detta är 
anledningen till att lastpallar även tillverkas i lättare material som till exempel papp, plast, 
kompositmaterial och aluminium.75 Det kan dock uppstå problem vid användandet av till 
exempel plastpallar på grund av att friktionen är lägre mellan såväl godset och pallen som 
mellan pallen och fordonets flak. Den låga friktionen kan försvåra både hantering och 
lastsäkring av godset.76 Ytterligare en nackdel med de traditionella lastpallarna är att de inte 
kan användas i de fall då godset ska transporteras med flyg, eftersom flygplanens golv är 
försedda med rullbanor. Vid användning av flygtransporter används istället specialpallar av 
aluminium, stål eller plexiglas.77

 
Lastpallar kan även tillverkas av wellpapp, vilka kan användas en eller flera gånger. De stora 
fördelarna med lastpallar av wellpapp är att de är lätta. Dessa lastpallars största 
miljöbelastning beror på tillverkningen och materialet, som till 87 procent utgörs av 
förnyelsebara råvaror. Returpallars största miljöbelastning uppkommer under transport på 
grund av pallarnas högre vikt.78  
 
För att erhålla en stabil transportenhet kan förpackningar på lastpallar fixeras med hjälp av 
krympplast. I de fall då produkterna är oregelbundna eller behöver ett kraftigt skydd kan 
lastpallen utrustas med pallkragar. Ifall en lastpall med kragar används krävs det inte att 
förpackningarna packas i något speciellt mönster för att godset ska bli stabilt, vilket leder till 
minskad hantering. Dock medför detta att packningen ofta inte blir optimal, vilket leder till att 
volymutnyttjandet blir lågt. En lastpall med kragar är en mycket stabil transportenhet och 

                                                 
70 Tya: http://www.tya.se, 030627. 
71 SP: http://www.sp.se/mechanics/svenska/Transportteknik/lastpall.htm, 030319. 
72 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
73 Ibid.  
74 Kurspärm i Internationell distributionsteknik MTT 045 (2001), LTH. 
75 Nilsson, Åke, Transport & Logistik, Gleerups, Malmö, 2000.  
76 Kurspärm i Internationell distributionsteknik MTT 045 (2001), LTH. 
77 Nilsson, Åke, Transport & Logistik, Gleerups, Malmö, 2000.  
78 Eliasson, Ingmar, Sanningens minut nära för träpallen, Nord-emballage, oktober 2000 (nr:10) sid:52. 
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kragarna gör det även möjligt att stapla pallar ovanpå varandra, vilket ökar volymutnyttjandet 
i transporten. Mellan godslagren på lastpallen läggs ofta mellanlägg av papper, papp, plast, 
träfiberplattor, syntetfiber eller trä. Mellanläggen har ofta både en låsande och en skyddande 
effekt samt underlättar staplingen i enhetslasten. Ovanpå den översta kragen kan ett lock 
läggas och genom att vira plast- eller stålband runt enhetslasten erhålls en sluten och stabil 
transportenhet.79

 
Ett alternativ till pallkragarna är att använda sig av pallstöd som placeras i lastpallens hörn. 
Dessa stöd håller kvar godset på pallen samt möjliggör stapling av pallar med gods. För att 
öka stabiliteten kan stöden förbindas med horisontella stag. Denna typ av emballage används 
oftast för voluminöst gods, vilket inte ger stora påkänningar på konstruktionen.80

3.3.2.2 Lådor 
 
Wellpapplådor är en vanlig typ av transportförpackning, vilka står för 90-95 procent av alla 
styva transportförpackningar för engångsbruk.81 Wellpapplådornas största fördelar är att de är 
lätta, stötdämpande samt att de är lätta att dekorera. En nackdel med dessa lådor är att de 
kräver en viss hantering efter det att de har använts.82 Ytterligare en nackdel med dessa lådor 
är deras dåliga skydd mot vassa föremål, som till exempel truckgafflar. Lådor tillverkade av 
wellpapp kan endast staplas i ett begränsat antal i höjdled och denna stapling måste ske 
noggrant, detta för att lådorna inte ska ge vika.83   
 
På senare år har dock intresset för flergångsförpackningar ökat, detta på grund av att 
förpackningar orsakar en viss miljöbelastning. Några exempel på flergångsförpackningar är 
plast- och plywoodlådor.84

 
Plastlådor har jämfört med wellpapplådor en mycket bättre styrka samt att de är vattentåliga. 
Ytterligare en fördel med plastlådorna är att de är hygieniska eftersom de kan diskas.85 Dock 
kan denna diskning innebära omfattande transporter, då dessa diskningsanläggningar endast 
finns på ett fåtal platser.86 Plastlådornas största nackdelar är att de på grund av sin styrka och 
användbarhet lätt kan bli stöldbegärliga samt att de binder kapital. Plastlådorna har inte lika 
bra kommunikationsförmåga som wellpapplådorna.87

 
Både wellpapp- och plastlådorna är miljöanpassade, wellpapplådor återvinns och plastlådor 
återanvänds. Wellpapplådorna ger en bättre transportekonomi eftersom de är lätta samt att de 
har en högre fyllningsgrad.88  

                                                 
79 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
80 Ibid.  
81 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000. 
82 Schulze, Lasse, Wellpapplåda eller plastback?, Nord-emballage, maj 2000 (nr:5) sid:22-23. 
83 Svenska wellpappindustriföreningen, Wellpapp – Rationellt, ekonomiskt förpackningsmaterial, Stockholm, 
1971.  
84 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
85 Schulze, Lasse, Wellpapplåda eller plastback?, Nord-emballage, maj 2000 (nr:5) sid:22-23. 
86 Sandström, Åke, Wallin, Gunnel, De nya plastbackarna är provocerande!, Lantbruk 020620, (nr:25) sid29. 
87 Schulze, Lasse, Wellpapplåda eller plastback?, Nord-emballage, maj 2000 (nr:5) sid:22-23. 
88 Ibid. 
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3.3.2.3 Krympplast, plast- och stålband 
 
Ofta kombineras pallar och lådor med krympplast, metall- och plastband, lim och 
metallramar. Dessa ger produkterna ett extra skydd samt underlättar transporten genom att 
enhetslasten blir stabilare. Dock ökas den manuella hanteringen vid användandet av dessa 
emballage.89  
 
Godsenheter sveps ofta in i plastfilm, som skyddar produkterna mot fukt och damm samt ger 
stabila enhetslaster.90 Denna plastfilm krymper vid uppvärmning och godset fixeras därmed 
på pallen.91 En fördel med att stabilisera lasten med hjälp av plastfilm, jämfört med andra 
förpackningsmetoder, är att plastfilmen är mycket tunn och lätt. Detta leder till att 
volymutnyttjandet i lager och transporter blir högre samt att den låga vikten innebär att vikten 
på det gods som ska transporteras blir lägre. Studier har även visat att gods som är inplastat 
hanteras på ett varsammare sätt, detta på grund av att plastfilmen visualiserar godset. I de fall 
då hanteringspersonalen ser godset ökar deras förståelse för att godset ska hanteras varsamt.92  

3.3.3 Krav som ställs på förpackningar  
 
Förpackningen ska skydda produkten, underlätta hantering, underlätta lagring, underlätta 
transporten, sammanhålla godset, informera, vara användarvänlig samt marknadsföra 
produkten.93 Dessutom är det viktigt att förpackningen är miljövänlig.94

 
För att erhålla ett väl fungerande förpackningssystem är det viktigt att ha en helhetssyn och i 
ett tidigt stadium identifiera vilka krav som ställs på förpackningen. Vissa krav är motstridiga 
och måste vägas mot varandra, medan andra krav drar åt samma håll.95  
 
Under förpackningens väg ifrån producent till konsument finns det en mängd aktörer som 
ställer olika krav på förpackningen. Producenten vill att förpackningen är billig, lätt att 
fylla/packa, lätt att hantera, av god kvalité, miljövänlig eftersom de har ett producentansvar 
samt att förpackningen är säljande. Transportören är också en aktör som ställer krav på 
förpackningen. Det kan vara krav som till exempel att förpackningen har en hög 
utnyttjandegrad, är lätt att hantera och ger transportörerna den information som de behöver. 
Plocklagret är en tredje aktör som ställer krav på att förpackningen, de vill att förpackningen 
är anpassad till standardpallar, är lätt att dela upp i mindre enheter, inte innehåller för mycket 
emballage vilket försvårar hanteringen, att streckkoderna är lätta att läsa av samt att 
förpackningen tål stötar. Kunden vill att förpackningen är användarvänlig, innehåller rätt 
mängd, innehåller rätt information, har rätt pris, är miljövänlig samt har en tilltalande 
design.96

 
                                                 
89 Johnsson, Mats, Packaging Logistics – a value added approach, Lund, 1998.  
90 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
91 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
92 Bowersox, Closs, Cooper, Supply Chain Logistics Management, Mc Graw Hill, 2002. (Kurslitteratur i 
Förpackningslogistik) 
93 Johnsson, Mats, Packaging Logistics – a value added approach, Lunds Universitet, 1998.  
94 Jönson, Gunilla, Se förpackningen i ett helhetsperspektiv, Lundaforskare föreläser årg. 27, Lund, 1995, sid 80-
89. 
95 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
96 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Annika Olsson (LTH), Fredrik Orremo (LTH), 
020322. 
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Det finns även många intressenter inom ett företag som ställer olika krav på förpackningen. 
Marknadsavdelningen ställer krav på förpackningens storlek och form. 
Produktionsavdelningen ställer krav på att förpackningen är anpassad till produktions- och 
hanteringsutrustning, detta för att erhålla ett effektivt flöde. Inköpsavdelningen vill ha en god 
tillgång på leverantörer och att inköpspriset är lågt.97

 
Det höga antalet krav som ställs på en förpackning leder till att företag tvingas till att välja ut 
de krav som de anser är viktigast att uppfylla.98 För att erhålla en optimal produkt- och 
förpackningsutformning krävs god kunskap om samspelet mellan produkttålighet, 
distributionsmiljö och förpackning. För att underlätta förpackningsutvecklingen finns det ett 
fåtal verktyg som kan underlätta valet av förpackning:99

 
• Funktionsanalysmodellen visar vilka krav som ställs ifrån de olika aktörerna. 
• Livscykelanalyser hjälper företag att skapa en uppfattning om huruvida miljövänlig 

förpackningen är. 
• Staplingsprogram vilka visar förpackningens volymutnyttjande samt ger 

packningsförslag.  
• Dessutom finns det ett antal metoder vilka testar förpackningens skydd mot till 

exempel tryck och stötar. 

3.3.3.1 Skydda produkten 
 
I och med att marknadens kvalitetskrav ökar och industrins buffertar minskar ställs det allt 
högre krav på att produkten bibehåller sin kvalité. Produktskyddet omfattar sambandet mellan 
produktens tålighet, förpackningens skyddande egenskaper och påkänningar från 
distributionsmiljön, i figur 13 visas fem olika kombinationer.100  
 

Förpackningssystemets tålighet 

Produktens tålighet 

Belastning ifrån 
distributionsmiljön 

          
1. Anpassad förpackning: Detta är det ideala fallet då produkten tillsammans med 

förpackningen står emot de påkänningar som ställs ifrån distributionsmiljön. 

1 2 3 4 5

2. Underförpackning: I detta fall är förpackningens skydd otillräckligt, vilket kan leda 
till att produkten skadas.  

3. Överförpackning: I detta fall innehåller förpackningen mer förpackningsmaterial än 
vad som är nödvändigt, vilket innebär att förpackningen blir dyr samt att 

                                                 
97 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
98 Mc Graw Hill, 1998 kap 9 (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
99 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
100 Ibid.  
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distributionskostnaderna ökar på grund av att mer material måste distribueras. Desto 
mer material som distribueras desto större blir även miljöbelastningen. 

4. Optimering 1: Genom att öka produktens tålighet kan en enklare förpackning 
användas. Detta kan vara ett bra alternativ då det är billigare att förbättra produkten än 
att skapa en tåligare förpackning. 

5. Optimering 2: Enklare förpackningar kan användas i de fall då belastningen från 
distributionsmiljön minskas. Byte av transportmedel är ett sätt att förändra 
distributionsmiljöns påkänningar. 

 
Figur 13: Visar fem olika kombinationer mellan produktens tålighet, förpackningens skyddande egenskaper och 

påkänningar från distributionsmiljön.101

 
En förpackning kan utsättas för olika slags påkänningar, det kan vara till exempel mekaniska 
(vibrationer, stötar, nötning), klimatmässiga (fukt, temperatur), kemiska (luftföroreningar, 
salt) och elektroniska (elektromagnetiska fält) påkänningar.102

 
De mekaniska påkänningar som godset utsätts för kan delas in i lagrings-, hanterings och 
förflyttningspåkänningar:103  
 

• Lagringspåkänningar: består främst av det stapeltryck som uppkommer vid fristapling 
av gods. En regel är att desto högre en stapel blir desto viktigare blir det att tänka på 
tryckbelastningen. För att minska tryckbelastningen kan tungt gods placeras längst ned 
i stapeln. Något som är viktigt att tänka på vid fristapling av gods förpackat på pall är 
att godset inte ligger utanför pallen, vilket kan medföra ras som kan skada både gods 
och personal. I de fall då godset ligger utanför pallen uppkommer även ogynnsamma 
påkänningar på godset ifrån pallens hörn. 

 
• Hanteringspåkänningar: uppkommer främst som stötar och fall, i fall inkluderas även 

då godset kastas på plats. Hanteringspåkänningar på godset kan uppkomma då godset 
hanteras med rörliga utrustningar som till exempel truckar. Påfrestningarna ökar desto 
ojämnare underlaget är och desto snabbare trucken kör. För att minska dessa 
påfrestningar kan hanteringen utföras med hjälp av fasta utrustningar som till exempel 
kranar.  

  
• Förflyttningspåkänningar: består av stapeltryck från staplat gods, vibrationer och 

stötar. Stapelhöjderna i järnvägar, lastbilar och flygplan ställer oftast inte till några 
problem eftersom dessa oftast inte är högre än 2,5 meter. Dock kan det innebära 
problem i fartyg, där staplarna kan bli upp till 10 meter höga. Påfrestningarna blir 
dessutom högre då de kombineras med påfrestningar som kan uppkomma under 
sjötransport. Dessa påfrestningar kan minskas genom att placera godset i containrar. 
När det gäller vibrationspåkänningar är de skonsammaste transportsätten järnväg och 
fartyg. I de fall då godset förflyttas med flyg och lastbil uppkommer inte stötar i någon 
större omfattning. Dock är problemet med stötar högre då godset transporteras med 
järnväg, eftersom kraftiga stötar uppkommer vid rangeringen av vagnar. För att 
minska dessa påkänningar på godset kan godset staplas på ett bra sätt i vagnarna, 
vilket dock är mycket tidskrävande. Stötar skadar godset oftare än vibrationer och för 

                                                 
101 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
102 Ibid.  
103 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
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att minska påkänningarna ifrån stötar kan dämpare, som absorberar energin i stötarna, 
placeras i förpackningarna.  

 
Generellt gäller att desto fler gånger godset omlastas under distributionen desto större är 
risken för att godset skadas av stötar och fall.104 Detta leder till att det är en fördel att 
transportera godset med lastbilar då dessa kan frakta godset från dörr till dörr utan att 
omlastningar krävs, vilket även innebär att risken för stöld minskas.105

 
Till de klimatologiska påkänningarna räknas korrosion, vilket uppkommer då godset utsätts 
för vatten i kombination med syre. Godsets tålighet mot korrosion ökas då godset rostskyddas 
eller då torkmedel som absorberar väta placeras i förpackningen. Risken för korrosion är liten 
då godset lagras i uppvärmda lokaler, men är stor då godset förvaras i kalla utrymmen. Damm 
och andra partiklar räknas också till klimatologiska påkänningar. Till biologiska påkänningar 
räknas mögel eller djur som till exempel insekter och gnagare, vilka kan angripa godset. 
Mögel fodrar vatten, syre och föda för att leva och kunna föröka sig. I de fall då godset 
lämpar sig som föda för bakterier eller mögel bör logistikerna se till att minst en av dessa tre 
komponenter elimineras. Lättast är oftast att eliminera vattnet. Mögel kan även motverkas 
genom användning av kemikalier.106

 
Det antal produkter som levereras i fullgott skick är ett mått som talar om ifall produktskyddet 
är tillräckligt. Dock är det viktigt att skador som uppkommit på grund av olyckshändelser, 
felaktig hantering av förpackningar eller liknande inte registreras. Antalet skador kan minskas 
genom att utforma skonsammare hanterings- och förflyttningsmetoder, utbildning av 
personalen samt förbättrade förpackningar.107

 
Förpackningar ska även förhindra att varor stjäls eller manipuleras. Garantiförslutningar som 
till exempel sigill försäkrar kunden om att förpackningen inte har öppnats efter det att den har 
lämnat producenten.108 För att förhindra att förpackningarna manipuleras kan 
förpackningssystemet konstrueras på ett sådant sätt att det synliggörs om någon har tagit 
något ur förpackningen.109 Små artiklar är lätta att stjäla. För att förhindra att små artiklar 
stoppas i fickan kan förpackningarna göras oproportionerligt stora, jämfört med artiklarnas 
storlek.110 Stölder och manipulation kan även förhindras genom att de administrativa rutinerna 
görs effektivare samt genom att kontrollen i de olika transportleden förbättras.111  
 
Förpackningen har inte bara till uppgift att skydda produkten, utan i de fall då farligt gods 
hanteras och transporteras måste även omgivningen skyddas.112

 
Det är mycket svårt att skapa en förpackning som skyddar godset ifrån alla tänkbara 
påkänningar. Dessutom är det oftast på det sättet att desto tåligare en förpackning är desto 
dyrare blir den, men samtidigt minskar skadekostnaden. Detta leder till att företag tvingas 
göra en avvägning och försöka finna ett minimum där kostnaden är som lägst, se figur 14.113

                                                 
104 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Mats Johnsson (LTH), 020321. 
105 Nilsson, Åke, Transport & Logistik, Gleerups, Malmö, 2000.  
106 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
107 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.   
108 Ibid.  
109 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Peter Hartwall (Arca), 020319. 
110 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000. 
111 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
112 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
113 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
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Figur 14: Förpackningens effektivitet.114

 
I de fall då förpackningen inte ger produkten ett tillräckligt skydd kan produkten skadas, 
vilket innebär att allt värde som tillförts produkten förloras. Dessutom kan kostnader som 
ersättningskostnader för skadade produkter och administrationskostnader uppkomma. 
Skadade produkter kan även leda till att företaget förlorar kunder. Konsekvenserna av en 
skadad produkt blir större desto senare i distributionskedjan som produkten befinner sig.115

 
Vissa typer av flöden är känsligare än andra för störningar. Ett exempel på flöden som är 
känsliga för störningar är de som baseras på Just-in-time principen. I dessa flöden kan en 
skadade produkter leda till produktionsstillestånd eller utebliven försäljning.116

3.3.3.2 Underlätta hantering, lagring och transport 
 
Förpackningens hanterbarhet är relaterad till det värde som förpackningen tillför 
logistiksystemet. Förpackningen påverkar ett företags produktivitet, effektivitet samt 
kostnader för logistiska operationer. Lastning, plockning, transport- och volymutnyttjande är 
exempel på logistiska operationer som en förpackning kan påverka.117

 
Volym- och viktutnyttjande är två parametrar som påverkar distributionskedjans effektivitet. 
Volymutnyttjandet är ett mått vilket visar utnyttjandet av den tillgängliga volymen i 
distributionskedjan.118 Volymutnyttjandet kan ökas genom att använda koniska förpackningar, 
eftersom dessa kan staplas i varandra då de transporteras tomma. Dock innebär koniska 
förpackningar att volymutnyttjandet blir lägre jämfört med användning av förpackningar med 
raka sidor, i de fall då fyllda förpackningar transporteras vilket visas i figur 15.119 I de fall då 
förpackningar med raka sidor och en effektiv returtransport önskas, finns möjligheten att 
använda förpackningar som är konstruerade på ett sådant sätt att de kan vikas ihop.120

                                                 
114 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
115 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
116 Ibid.  
117 Twede, D, Parsons, B, Distribution packaging for logistical systems, Pira International, 1997.  
118 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
119 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Peter Hartwall (Arca), 020319. 
120 Nilsson, Åke, Transport & Logistik, Gleerups, Malmö, 2000. 
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Figur 15: Fyllda koniska förpackningar ger ett sämre volymutnyttjande jämfört med användning av 
förpackningar med raka sidor, eftersom koniska förpackningar bildar kilar.121

 
Vanliga lastpallar upptar stora volymer i transporter och lagerutrymmen, vilket ledde till att 
Ikea utvecklade en lastlist (76x16x13 centimeter) som skulle ersätta deras lastpallar. Denna 
list är tillverkad av plast och väger endast 300 gram, se figur 16. Listens stora fördelar är att 
den är lätt, volymsnål och att den har fötter som gör det möjligt att hantera godset med truck. 
För att erhålla en transportabel enhetslast krävs två lister.122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16: Ikeas lastlister.123

 
Viktutnyttjandet är ett mått på utnyttjandet av transportmedlets eller lastbärarens lastförmåga 
mätt i kilo eller ton, relaterat till produktvikten. Ur denna synpunkt är en effektiv förpackning 
en förpackning som har en låg vikt. En förpackning som har en låg vikt möjliggör inte enbart 
att öka godsmängden i transporten utan ger även en mindre miljöpåverkan samt är lättare att 
hantera. I de fall då tunga produkter ska transporteras kan vikten och inte volymen vara den 
begränsade faktorn för hur mycket som kan lastas på en lastpall eller i en lastbil. Detta innebär 
att genom att använda lättare förpackningar kan fler produkter transporteras.124 
Förpackningens vikt kan minskas genom att byta förpackningsmaterial. Ett exempel på en 
förpackning som har en låg vikt är OLV:s lastpall, vilken är tillverkad i wellpapp och visas i 
figur 17. Denna lastpall kan monteras hos användaren, vilket leder till att transportvolymen 
och lagringsutrymmet reduceras till cirka 70 procent jämfört med användning av träpallar.125

 
Figur 17: OLV:s lastpall, vilken är tillverkad av wellpapp.126

                                                 
121 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Peter Hartwall (Arca), 020319. 
122 Volymsnål lastlist spar transportpeng, Nord-emballage, april 2001 (nr:4) sid:8-9. 
123 Ibid. 
124 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
125 OLV: http://www.olv-pallen.com/olv_sv.pdf, 030328. 
126 Ibid. 
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Slipsheets är tunna skivor som tillverkas i både plast och wellpapp. Dessa skivor är ett 
alternativ till de traditionella lastpallarna och deras stora fördel är att de upptar en liten volym 
samt att de har en låg vikt. En nackdel med att använda slipsheets är att gods lastat på dessa 
skivor kräver speciella truckar med gripklor för att kunna hanteras samt att hanteringen bör 
ske med en viss försiktighet, se figur 18. En undersökning har dock visat att på grund av att 
hanteringspersonalen tvingas till att hantera gods på slipsheets med en viss försiktighet, har 
mängden skadade produkter minskat.127

 
 
 
 
 
 

Figur 18: Slipsheets.128

 
Förpackningens inre fyllnadsgrad, det vill säga förhållandet mellan produktens volym och 
förpacknings yttervolym, är en tredje parameter som påverkar utnyttjandet av till exempel 
lagerutrymmen och transporter.129

 
Konsekvenserna av en dålig volym- eller vikteffektivitet är att transport-, hanterings- och 
lagringskostnaderna ökar.130 Det är speciellt viktigt att ta hänsyn till dessa tre parametrar då 
godset fraktas med flyg, eftersom flygfrakt är ungefär tio gånger dyrare än övriga 
transportsätt. Vid flygfrakt har godsets vikt en stor påverkan på transportkostnaden.131

 
Förpackningen avgränsar varumängden till hanterbara enheter, därigenom skapas ett effektivt 
materialflöde i hela distributionskedjan.132 Det är även viktigt att de olika nivåerna av 
förpackningar innehåller rätt mängd produkter för att möta den kvantitetsmässiga efterfrågan 
som finns i varje led i distributionskedjan. I de fall då förpackningen innehåller rätt mängd 
artiklar skapas en rationell hantering, hög omsättningshastighet, låg kapitalbindning samt att 
inkuransen blir minimal.133

 
Det är vanligt att många olika slags förpackningar transporteras tillsammans, vilket leder till 
att det är viktigt att förpackningarna är modulanpassade för att erhålla ett högt 
volymutnyttjande. Modulanpassade förpackningar skapar även goda förutsättningar för 
automation. Modulanpassade förpackningar innebär att förpackningarnas storlek är multiplar 
av varandra, det vill säga att de större förpackningarnas dimensioner är multiplar av de mindre 
förpackningarnas dimensioner. En effektiv distributionskedja erhålls då modulerna är 
lämpliga för den miljö som produktionen utgör, för det utrymme som finns i transporten samt 
för de krav som försäljningsställena kräver för att skapa en god exponering.134 Användning av 
standardiserade förpackningar ger inte bara ett högt volymutnyttjande i transporten, utan även 
i lagren samt gör det möjligt att använda standardhanteringsutrustningar som truckar. Det 
finns två ISO standardsystem, det första bygger på måtten 1200x800 millimeter och det andra 
                                                 
127 Bowersox, D.J., Logistical Management – A systems integration of Physical distribution manufacturing 
support, and materials procurement, Macmillan, 1986. (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
128 TransportForskningsKommissionen, Lastpall eller ej?, Rapport 1985:8, Stockholm, 1985. 
129 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000. 
130 Ibid.  
131 Lindahl, Björn, Wallette, Johan, Emballagets ekonomiska betydelse i logistiksystemet – Alfa Lavals 
reservdelslager, Lunds Universitet, 2002. 
132 Packforsk, Förpackningsergonomi, Kista. 
133 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
134 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998.  
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bygger på måtten 1200x1000 millimeter. I figur 19 visas hur olika moduler kan byggas upp på 
en standardpall med måtten 1200x800 millimeter.135

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 19: Till vänster är en EUR-pall (12000x800 millimeter) som rymmer fyra moduler av storleken 600x400 
millimeter. Till höger är en EUR-pall som rymmer två moduler av storleken 600x400 millimeter och en modul av 

storleken 800x600 millimeter.136

 
Det är även viktigt att förpackningen underlättar hanteringen, vilket den gör i de fall då den 
är:137

• Lätt att resa och packa i 
• Lätt att greppa – vikt, volym, form 
• Lätt att öppna och återförsluta 
• Lätt att tömma 
• Hygienisk 
• Anpassad till lagringssätt – staplingsbar 
• Lätt att vika ihop och komprimera 
• Anpassad för källsortering/återanvändning 

 
Förpackningens hanterbarhet beror inte endast på förpackningen utan även på den miljö som 
den vistas i. Detta leder till att lyftvägar, hanteringsmetoder och hanteringsutrustning påverkar 
förpackningens hanterbarhet. Ett exempel på detta är att hanterbarheten är låg då en tung 
förpackning ska lyftas manuellt, men om det finns tillgång till lyfthjälpmedel förbättras 
hanterbarheten. Det är mycket svårt att mäta hanterbarheten, men det finns tre parametrar som 
skulle kunna mätas och de är:138

• Tid – Den tid det tar att utföra ett moment 
• Kraft – Den kraft som behövs för att utföra momentet samt vilka grepp som används 
• Instruktion – Information om hur momentet ska utföras 

 
Ytterligare en parameter som inte påverkar hanterbarheten i sig utan som påverkar 
produktiviteten och belastningen är den mänskliga faktorn. Parametrar som påverkar 
hanteringspersonalens effektivitet kan vara instruktioner, utbildning, stress och motivation. 
Dessa parametrar kan mätas genom att skicka ut enkäter, videofilma eller intervjua 
personalen.139  
 
I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1998:1, beskrivs bland annat hur lyft bör 
utföras. Enligt denna författningssamlig är det olämpligt att manuellt lyfta saker som är tyngre 
än 25 kg.140 I AFS 2000:1 står det bland annat att arbetstagarna bör undvika att hantera laster 

                                                 
135 Jönson, Gunilla, Packaging technology for the logistian, chapter 1-12. (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
136 Lumsden, Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
137 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
138 Ibid.  
139 Ibid.  
140 Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/regler/afs/1998_01.pdf, 030328. 
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manuellt samt att det är viktigt att arbetstagarna har en god utbildning om hur laster ska 
hanteras.141

3.3.3.3 Sammanhålla godset 
 
Det är viktigt att godset staplas på lastbäraren på ett lämpligt sätt, detta för att erhålla en stabil 
enhetslast. I de fall då godset packas på ett dåligt sätt är risken stor för att godset rasar samt 
ökar risken för att godset skadas.142 Förpackningar kan staplas på en lastbärare på en mängd 
olika sätt, i figur 20 visas fyra olika staplingsmönster. De tre staplingsmönstren Brick, Row 
och Pinwheel är så kallade låsningsmönster, vilka skapar stabila enhetslaster. Detta är en stor 
fördel som Blockmönstret saknar.143 Ytterligare en fördel med att använda en staplingsmetod 
som ger en låsningseffekt är att plastfilmen i många fall kan uteslutas, utan att lastenheten får 
en försämrad stabilitet. En nackdel med att använda dessa låsningsmönster är att personalen 
får plocka förpackningarna diagonalt ner, vilket är en större belastning för kroppen jämfört 
med att plocka rad för rad.144

 
Figur 20: Olika staplingsmönster. 1.Block, 2.Brick, 3. Low, 4.Pinwheel.145

3.3.3.4 Informera 
 
Rätt gods på rätt plats vid rätt tidpunkt är en av logistikens grundidéer, vilket leder till att 
förpackningen har en viktig funktion som informationsbärare. De olika nivåerna av 
förpackningar har olika krav på vilken information som de ska bära. Transportförpackningen 
ska informera om till exempel dess innehåll, avsändare, mottagare, vikt samt 
hanteringsanvisningar.146 Användning av streckkoder är ett vanligt sätt förmedla denna typ av 
information. En streckkod är en serie av parallella svarta och vita linjer, båda med varierande 
vidder, se figur 21. Denna kod läses av med hjälp av en streckkodsläsare och översättas till en 
sekvens av siffror eller bokstäver.147  

                                                 
141 Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/regler/afs/2000_01.pdf, 030328. 
142 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Mats Johnsson (LTH), 020315. 
143 Bowersox, D.J., Logistical Management – A systems integration of Physical distribution manufacturing 
support, and materials procurement, Macmillan, 1986. (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
144 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Mats Johnsson, 020321. 
145 Bowersox, D.J., Logistical Management – A systems integration of Physical distribution manufacturing 
support, and materials procurement, Macmillan, 1986. (Kurslitteratur i Förpackningslogistik) 
146 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
147 Bowersox, D.J., Logistical Management – A systems integration of Physical distribution manufacturing 
support, and materials procurement, Macmillan, 1986. (Kurslitteratur I Förpackningslogistik) 
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Figur 21: Två exempel på hur en streckkod kan se ut. Den vänstra är en endimensionell streckkod och den högra 

är en tvådimensionell streckkod.148

 
RFID är en annan typ av godsmärkning. Denna teknik går ut på att ett litet chip sätts på 
förpackningarna. Detta chip använder radiofrekvenser för att förmedla sin information. Den 
stora fördelen med RFID är att chipsen inte behöver någon fysisk kontakt med läsaren, vilket 
leder till att avläsningen sker snabbt och enkelt. Godsmärkningens största nackdel är att det är 
en dyr teknik, men desto mer den används desto billigare blir den.149  
 
Märkning kan även ske med hjälp av symboler på förpackningar som till exempel kan 
informera om att godset är ömtåligt och bör hanteras med en viss försiktighet. Märkningen 
kan även informera om att det gods som hanteras är klassat som farligt gods.150 Förpackningar 
bör dessutom vara konstruerade på ett sådant sätt att deras layout och konstruktion visar hur 
godset ska hanteras.151

 
För att kunna avgöra om informationsflödet sker effektivt kan antalet felaktiga leveranser och 
plockningar mätas. Dock bör den data som erhålls analyseras noggrant eftersom antalet 
felaktiga leveranser inte alltid beror på brister i informationen. För att informationen ska 
kunna läsas av snabbt och felfritt är det viktigt att streckkodernas läslighet är god. För att 
kunna ta reda på om det går snabbt att läsa av informationen kan en mätvariabel vara hur lång 
tid avläsningen tar.152

3.3.3.5 Användarvänlig och marknadsföra  
 
Denna studie innefattar endast transportemballage som används inom fordons- och 
tillverkningsindustrin. Detta emballage kommer inte i kontakt med slutkunden vilket leder till 
att slutkundens krav på att förpackningen ska vara användarvänlig inte berör detta projekt.  
 
Marknadsföringskraven på denna typ av emballage är inte stora, men de finns dock. Ett 
exempel är att användandet av enhetliga transportförpackningar kan marknadsföra företaget 
och dess produkter på ett bra sätt153.  

3.3.3.6 Miljövänlig 
 
Det finns inga miljövänliga förpackningar, alla förpackningar påverkar miljön. Dock påverkas 
miljön olika mycket beroende på typ av förpackning. EU har satt upp direktiv för hur 
förpackningar ska konstrueras ur miljösynpunkt. Dessa direktiv fokuserar på förpackningens 
vikt och den mängd material som förpackningen består av. Förpackningens vikt och mängden 
förpackningsmaterial ska minimeras, utan att förpackningens funktion försämras.154 Ur en 
                                                 
148 LDC: http://www.ldc.se/koder.htm, 030328. 
149 Föreläsning i Förpackningslogistik MTT 211 vid LTH, Daniel Hellström (LTH), 020417. 
150 Nilsson, Åke, Transport & Logistik, Gleerups, Malmö, 2000.  
151 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
152 Ibid.  
153 Ibid.  
154 Föreläsning i Förpackningsteknik MTT 032 vid LTH, Gunilla Jönson (LTH), 020114. 
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miljösynpunkt anses det vara viktigt att mängden material i förpackningarna minskas för att 
spara resurser. Vikten har också en betydelse för miljön i och med att desto tyngre en 
förpackning är desto tyngre blir det gods som ska transporteras, vilket leder till att lastbilarna 
drar mer bränsle och släpper ut mer avgaser.155 Ifall förpackningen är återvinningsbar samt 
hur mycket energi som går åt vid produktionen av förpackningen är ytterligare två parametrar 
som påverkar miljön.156

 
År 1993 antog riksdagen beslutet att införa producentansvar, med målet att öka 
resurshållningen och minska miljöpåverkan. Detta innebär att producenterna är skyldiga att ta 
hand om varorna även efter konsumenternas användning. Förpackningar är en av de 
varugrupper som innefattas av producentansvaret.157 Producentansvaret gäller samtliga 
företag som tillverkar, importerar, säljer eller fyller förpackningar och innefattar alla typer av 
förpackningar.158 Producentansvaret innebär även att företag ska ha tillgång till 
insamlingssystem och sortera sina använda förpackningar och skicka dem till återvinning. 
Företag ska även framställa förpackningar på ett sådant sätt att utsläppen av skadliga ämnen 
minimeras när förpackningarna deponeras eller förbränns.159 De ska även informera de som 
använder förpackningarna om hur förpackningarna ska sorteras. Kostnaden för 
producentansvaret betalas av kunden, genom att varornas priser höjs.160

 
Ska företag använda sig av engångs- eller flergångsförpackningar? Detta är en fråga som inte 
har något enkelt svar. Det är de speciella förutsättningarna i varje enskilt fall som avgör vilket 
system som är det effektivaste ur ekonomi- och miljösynpunkt, vilket leder till att det ena 
systemet inte är mer miljövänligt än det andra. De argument som förs fram vid miljödebatter 
är att flergångsförpackningar bör användas, detta för att minska förbrukningen av 
materialresurser samt för att minska mängden avfall. Dock måste detta vägas mot parametrar 
som returtransporter och diskning, vilka också har en påverkan på miljön.161

 
Valet av engångs- eller flergångsförpackningar påverkas av parametrarna transportavstånd 
och säsongsvariation i efterfrågan. En generell regel som kan användas är att om 
transportavstånden är långa och säsongsvariationen är hög i efterfrågan bör en 
engångsförpackning väljas, då denna blir billigare. Är transportavståndet kort och efterfrågan 
är stabil bör en flergångsförpackning väljas, vilket visas i figur 22.162

                                                 
155 Intervju med Annika Olsson, Lunds Universitet, 030627. 
156 Föreläsning i Förpackningsteknik MTT 032 vid LTH, Annika Olsson (LTH), 020121. 
157 Förackningsinsamlingen: http://www.forpackningsinsamlingen.se, 030321. 
158 Miljöförvaltningen: http//:www.miljö.goteborg.se, 030321. 
159 Rättsnätet: http://www.notisum.se, 030321. 
160 Miljöförvaltningen: http//:www.miljö.goteborg.se, 030321. 
161 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
162 Ibid.  
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långt 

                                   
Figur 22: Flergångs- eller engångsförpackningar.163

 
En flergångsförpackning är ofta lite kraftigare konstruerad eftersom den ska tåla ett flertal 
användningar, vilket därmed gör den tyngre än en engångsförpackning. Denna tyngd påverkar 
inte bara transporten utan även personalen som tvingas lyfta tyngre förpackningar. Eftersom 
en flergångsförpackning används ett flertal gånger är den oftast mer påkostad och bättre i en 
ergonomisk synvinkel, jämfört med en engångsförpackning, vilket kan leda till att personalens 
acceptans för förpackningssystemet kan öka. En fördel med engångsförpackningar är att dessa 
kan anpassas efter produkten, vilket kan vara svårare med en flergångsförpackning.164  
 
Returtransportens kostnad beror på transportavståndet till återanvändning/återvinning, 
möjligheten att utnyttja transporter som annars skulle gå tomma och volymen på den tomma 
förpackningen. Parametrar som påverkar det ekonomiska utfallet är:165

 
• Förpackningens komprimerbarhet 
• Antal led i returhanteringen 
• Renlighetskrav, rengöring är ofta en väsentlig kostnadspost i returhanteringen 
• Administration och styrning av flergångsflödet, dock kan detta minska de 

inköpsadministrativa kostnaderna 
• Kvittblivningskostnad av engångsförpackningar eller kasserade 

flergångsförpackningar 
• Risken för svinn (ökar vid pantsystem, leder till ersättningsköp av nya förpackningar) 

3.3.4 Standardiserat förpackningssortiment 
 
En parameter som har en stor påverkan på ett företag är huruvida förpackningssortimentet är 
standardiserat. Ett standardiserat förpackningssortiment ger en låg kapitalbindning, eftersom 
färre varianter behöver lagerhållas. Utgår förpackningskonstruktionen ifrån en 
grundkonstruktion innebär detta att utvecklingstiderna för nya förpackningar kan kortas 
dramatiskt. Färre förpackningsvarianter innebär även att inköpsvolymerna blir större för de 

                                                 
163 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
164 Ibid.  
165 Ibid.  
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enskilda förpackningsvarianterna, vilket leder till att priserna kan pressas. Vid användandet av 
ett mindre antal varianter minskas omställningstiderna för variantbyte, vid till exempel 
packning och fyllning. Nackdelarna med att välja ett standardiserat förpackningssystem är att 
förpackningens inre fyllnadsgrad kan försämras, eftersom förpackningen är standardiserad. 
Standardiserade förpackningar måste konstrueras på ett sådant sätt att de står emot kraftiga 
påfrestningar, vilket kan leda till att vissa produkter förpackas i mer förpackningsmaterial än 
nödvändigt.166  

3.4 Kostnadsdrivare/Kostnadsrivare 
 
Logistiker har ofta en dålig uppfattning om företagets verkliga kostnader, vilket i många fall 
beror på bristande förståelse och engagemang. I de fall då logistiker får en överblick över 
logistikkedjans totala kostnader finns det stor potential att kunna genomföra genomgripande 
effektiviseringsåtgärder, dock är det ofta som den huvudsakliga målsättningen är att minimera 
kostnaderna. Svårigheterna ligger i att det inte endast är möjligt att fokusera på kostnaderna, 
eftersom det ofta även finns ett visst servicevärde. Detta leder till att logistikerna borde 
fokusera på att skapa en optimal effektivitet istället för att försöka minimera kostnaderna.167

 
Förpackningen påverkar ett stort antal kostnader och den korrekta förpackningskostnaden är 
summan av alla de kostnader som förpackningen påverkar från det att den tillverkas ända tills 
det att den återvinns.168 Den totala förpackningskostnaden består av både direkta och indirekta 
kostnader. I de direkta kostnaderna ingår materialkostnaden samt kostnaderna för inpackning 
och kvittblivning. Kostnaderna för inpackningspersonal och inpackningsmaskiner är minst 
lika höga som materialkostnaden. I verkstadsindustrin sker inpackning ofta manuellt, vilket 
innebär höga arbetskostnader. Medan i livsmedelsindustrin är inpackningen ofta 
automatiserad, vilket innebär höga kapitalkostnader.169  
 
Förpackningen följer produkten genom hela kedjan ifrån producent till kund, vilket innebär att 
den påverkar även kostnader för inpackning, transport, lagring, distributionshantering, 
kundens hantering, återvinning och skadade produkter.170 Dessa indirekta kostnader är svåra 
att mäta och dessa kostnader glöms ofta bort, vilket leder till att företag ofta nöjer sig med att 
endast beräkna de direkta kostnaderna.171  
 
Transportförpackningar påverkar fem stora kostnadsfaktorer, vilka bör vara med i 
kostnadsberäkningen. Dessa faktorer är direkta lastbärarkostnader, transportkostnader, 
hanteringskostnader, lagerplatskostnader och administrationskostnader.172 Dessa 
kostnadsfaktorer bör ingå i kostnadskalkylen och bör adderas till förpackningskostnaden 
genom pålägg.173

 
Transporterna och marknaden har förändrats. Internationaliseringen har gjort att 
transportavstånden mellan tillverkare och kund har ökat. Sortimenten har vidgats och 
                                                 
166 Johansson, K, Lorentzon, A, Olsmats, C, Tiliander, L, Förpackningslogistik, Packforsk, 1996. (Kurslitteratur i 
Förpackningslogistik) 
167 Tonndorf, Hans, Logistik för handel och industri, Industrilitteratur, Stockholm, 1998. 
168 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
169 Ibid. 
170 Ibid.  
171 Rudheim, Veronica, Kostnadsdrivare eller kostnadsrivare?, Nord-emballage, januari-februari 2000 (nr:1-2) 
sid:27. 
172 TransportForskningsKommisssionen, Lastpall eller ej?, Stockholm, 1985.  
173 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
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distributionssystemen har blivit alltmer komplexa. Detta leder till att transportkostnaden är en 
mycket stor post. En annan stor post är lagerhållningskostnaderna, desto längre varorna ligger 
på hyllor desto olönsammare blir de. För att minska denna kostnad kan inköp ske ofta och i 
mindre kvantiteter. 174

 
En studie som genomfördes på Alfa Lavals reservdelslager visade att transportkostnaden och 
inköpskostnaden är två stora kostnadsposter för Alfa Laval. Transportkostnaden utgör i 
genomsnitt 10 procent och inköpskostnaden står för ungefär 2 procent av de totala 
kostnaderna för transport, artiklar och emballage.175

 
Förpackningen påverkar många aktiviteter i kedjan, vilket innebär det att ett försök att 
minimera samtliga kostnader kan leda till suboptimering i kedjan och en ökning i den totala 
kedjan. För att den totala förpackningskostnaden ska minimeras kan logistiker därför tvingas 
tillåta att en kostnadspost ökas.176  
 
Generellt sett är medvetenheten om förpackningens påverkan på kostnaderna dålig. Det är lätt 
att inse att förpackningen kostar pengar, men många inser inte att förpackningen även kan 
minska kostnaderna genom att flödet kan effektiviseras. Ett exempel är i de fall då 
förpackningen förses med streckkoder vilka informerar om förpackningens innehåll och 
destination. Skulle aktiviteten istället ske manuellt skulle hanteringen medföra helt andra 
kostnader.177  

3.5 Värde 
 
Förr i tiden var det produktens funktionalitet, prestanda och tekniska kvalitet som skapade 
konkurrensfördelar hos företag. Marknaden har förändrats och konkurrensen ökar från globalt 
opererande företag. Idag är produktens funktionalitet, prestanda och tekniska kvalitet villkor 
för att ett företag ska få vara med och tävla. Idag är det istället företagens totalerbjudande som 
skapar konkurrensfördelar. Det handlar om att kunna erbjuda både fysiska produkter och olika 
typer av service. Till servicedelen kan ett antal logistiskt relaterande prestationer räknas 
såsom leveranstidens längd, presterad leveransflexibilitet, leveranspålitlighet, servicenivå vid 
leveranser samt korrekt levererade produkter och korrekta fakturor. Under de senaste åren har 
företagens förmåga att leverera produkter med en kort leveranstid, att leverera produkterna i 
tid och att leverera kompletta order utvecklats starkt. Företag fokuserar allt mer på de 
kringtjänster som kan skapas och den fysiska produkten får en minskad betydelse, detta för att 
skapa konkurrensfördelar och uppnå kundtillfredsställelse. För att förbli ett konkurrenskraftigt 
företag är det viktigt att företaget anpassar sig till dessa förändringar och tillvaratar de nya 
teknologiska och marknadsmässiga möjligheter som uppkommer. I tabell 1 visas exempel på 
förändringar som är aktuella idag.178

                                                 
174 Tonndorf, Hans, Logistik för handel och industri, Industrilitteratur, Stockholm, 1998. 
175 Lindahl, Björn, Wallette, Johan, Emballagets ekonomiska betydelse i logistiksystemet – Alfa Lavals 
reservdelslager, Lunds Universitet, 2002. 
176Johnsson, Mats, Packaging Logistics – a value added approach, Lunds Universitet, 1998.   
177 Rudheim, Veronica, Kostnadsdrivare eller kostnadsrivare?, Nord-emballage, januari-februari 2000 (nr:1-2) 
sid:27. 
178 Mattsson, Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, 2002.  
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Från Till 
Skära kostnader Generera intäkter 
Optimera egen verksamhet Tredjepartsintegration 
Tillfredsställa kunder Framgångsrika partnerskap 
Produktcentrerade företag Kundcentrerade företag 
Fokus på materialflöden Fokus på information- och 

materialflöden 
 

Tabell 1: Aktuella förändringar.179

 
Logistik är ett begrepp som står för ett helhets- och flödesorienterat synsätt. På senare år har 
detta begrepp kompletteras och begreppet Supply Chain Management har uppstått. Supply 
Chain Managemant belyser vikten av att hela försörjningskedjan från råvaruframställaren till 
slutkunden betraktas, samt att det är viktigt att försörjningskedjan betraktas ur ett 
helhetsperspektiv. Detta nya begrepp framhåller även vikten av integration mellan företag i 
kedjan samt att även flöden av tjänster ska beaktas.180 Kundernas krav och förväntningar ökar 
på företag, vilket leder till att det är viktigt att företag samarbetar för att kunna uppfylla 
kundernas förväntningar.181  
 
Ett företag kan utmärka sig på marknaden genom att erbjuda produkter/tjänster med en 
tillhörande service. I de fall då den tillagda servicen är skapad efter kundernas behov kan 
servicen erbjuda kunderna ett mervärde. En service är ett antal aktiviteter som erbjuds 
kunden, detta för att skapa ett mervärde. Servicen är av sådan natur att då den kopplas till 
kundens processer löses en del av kundens problem. Serviceerbjudandet kan ses som en 
kundrelation som ligger bakom transaktionerna av gods.182  
 
Idag blir det allt vanligare att kringtjänster erbjuds i anslutning till en produkt/tjänst, vilka kan 
vara lika viktiga som produkten/tjänsten. Det kan vara kringtjänster som till exempel 
serviceavtal, försäkringar och rådgivning.183 Mervärde kan även skapas genom: snabb 
leverans, korrekta leveranser, produkten uppfyller kundernas krav, produkten finns tillgänglig, 
reservdelsservice och hjälp vid reparationer av produkterna.184 Även förpackningen kan ses 
som en kringtjänst genom att den kan öka acceptansen hos dem som kommer i kontakt med 
förpackningen. Detta leder till att företag bör bli mer medvetna om förpackningens 
mervärdesskapande effekter.185

 
I och med att konkurrensen ökar blir det allt viktigare för företag att förstå sina kunder och 
deras behov vad det gäller produkter/tjänster och service.186 Det är viktigt att företag i så stor 
utsträckning som möjligt presterar det som deras kunder förväntar sig. För att kunna veta hur 
väl ett företag uppfyller de förväntningar som kunderna ställer måste företaget mäta och följa 

                                                 
179 Mattsson, Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, 2002. 
180 Ibid.  
181 Dominic, Chris, Olsmats, Carl, Packaging scorecard: Rapport no 200, Packforsk, Kista 2001. 
182 Grönroos, Christian, Service Management and Marketing, second edition, Wiley & Sons Ltd, West Sussex, 
2000. 
183 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000.  
184 Schary, Philip, Skjøtt-Larsen, Tage, Managing the Global Supply Chain, Handelshøjskolens forlag, 
Copenhagen, 2001.  
185 Dominic, Chris, Förpackningslogistik 2:a utgåvan, Packforsk, Kista, 2000. 
186 Grönroos, Christian, Service Management and Marketing, second edition, Wiley & Sons Ltd, West Sussex, 
2000. 

 44



Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

upp sina prestationer. Det finns tre olika relationsnivåer för uppfyllande av kundens 
önskemål:187

 
• Kundservicenivå – Företaget avgör vad kunden förväntar sig och uppfyller detta. 
• Kundtillfredsställelsenivå – Företaget frågar kunden vad som förväntas och uppfyller 

detta. 
• Kundframgångsnivå – Företaget uppfyller mer än vad kunden förväntar sig. 

 
En förutsättning för att utveckla kundrelationen är att företag och dess kund har en gemensam 
uppfattning om vad som är väsentligt för kunden, samt vad företaget ska kunna bidra med för 
att dess kund ska kunna förverkliga sina mål. För att leverantör och kund ska ha ett bra 
samarbete är det inte tillräckligt att de båda parterna har en gemensam uppfattning om vad 
som är väsentligt. Parterna bör även vara överens om nivån på de leverantörsprestationer som 
utförs. Undersökningar har visat att det är mycket vanligt att kundernas uppfattning om sina 
leverantörers förmåga att uppfylla deras behov är betydligt lägre än vad leverantören själva 
anser. En förklaring till att dessa gap uppstår är att kunden och dess leverantör har olika mål. 
Leverantören anser att en leveranstidshållning på 96 procent på samtliga leveranser är 
tillräckligt, medan kunden förväntar sig en 99 procentig leveranstidshållningsnivå. En annan 
förklaring kan vara att de båda parterna inte mäter prestationsförmågan på samma sätt. 
Leverantören kanske mäter leveranstidshållningen i förhållande till utlastningstillfället från 
sitt lager, medan kunden mäter leveranstidshållningen i förhållande till när varan är 
disponibel. Dessa gap sägs uppstå på grund att kommunikationen mellan parterna är 
otillräcklig. För att parterna ska erhålla ett bra samarbete är det viktigt att dessa gap 
elimineras.188

 
Kartläggning av kundernas processer kan leda till ökade möjligheter att förstå kunderna och 
deras behov. Desto tidigare leverantörerna kan länka sig samman med sina kunders processer 
desto större är möjligheterna att kunderna låter sina leverantörer delta i deras processer, vilket 
leder till att leverantören blir hårdare knuten till sin kund.189  
 
Det finns flera skäl till varför det är av stor betydelse att tillfredsställa sina kunder. Ett skäl är 
att det har en stor betydelse ur en lönsamhetssynpunkt. Studier har visat att en hög 
kundtillfredsställelse är av stor betydelse för förmågan att behålla sina kunder, vilket har ett 
starkt samband med ett företags lönsamhet. Studierna har även visat att det är åtskilligt mer 
kostnadskrävande att sälja till nya kunder än till befintliga kunder, vilket leder till att företag 
bör sträva mot att behålla de kunder som de redan har. Ett företag kan till exempel behålla 
sina kunder genom att vara högpresterande leverantör, tillhandahålla olika former av service 
efter leverans och att snabbt och effektivt åtgärda fel i leveranser. Att behålla kunder är också 
viktigt för att skapa förutsättningar för att företagen i försörjningskedjorna ska kunna 
integreras. Möjligheterna för ett företag att skapa långvariga relationer med sina kunder är 
starkt beroende på om företaget lyckas uppnå och bibehålla en hög kundtillfredsställelse. 
Kundtillfredsställelse handlar inte om att göra kunderna nöjda utan att kunderna ska känna att 
deras leverantörer presterar mer än vad kunderna har förväntar sig, i form av till exempel en 
god service.190

                                                 
187 Mattsson, Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, 2002.  
188 Ibid. 
189 Olsson, Annika, The integration of customers needs in e-business systems, Lunds Universitet, 2002. 
190 Mattsson, Stig-Arne, Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, 2002.  
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4 Empiri  
 
I detta kapitel sammanfattas den information som har erhållits genom intervjuer med 
Emballagepoolen och Volvo Personvagnar. Kapitlet avlutas med en sammanfattning av den 
information och de reflektioner som erhölls under min observation i Volvo Personvagnars 
fabrik i Torslanda. De data som är förknippade med de olika emballagen och transporterna 
redovisas i bilaga 9. 
 

4.1 Emballagepoolen 
 
Emballagepoolen har 50 års erfarenhet av emballage och deras affärsidé är: 
 
Att globalt tillhandahålla en komplett emballagelösning för fordons- och tillverkningsindustri 
genom stor kunskap och erfarenhet samt ett optimalt utförande. 
 
Emballagepoolen har ungefär 3500 användare och de finns representerade i världsdelarna 
Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. De riktar sig till både interna kunder inom AB Volvo 
koncernen och till externa kunder. Emballagepoolens största kund är Volvo Personvagnar AB 
som idag ägs av Ford, tillsammans med Volvo Lastvagnar står dessa två företag för en stor del 
av Emballagepoolens omsättning. De bolag som ingår i AB Volvo är inte bundna till att 
använda Emballagepoolen, utan de har möjlighet att välja den emballageleverantör som de 
anser är bäst.  
 
Emballagepoolen är uppbyggt kring en pool av returemballage, med depåer och terminaler 
runt om i världen. De tillhandahåller sitt standardemballage som består av lastpallar, 
plastlådor och combitainers samt distribuerar sina kunders specialemballage. Poolen 
innehåller 100 stycken olika emballage typer och i poolen finns bland annat 2 miljoner pallar i 
13 olika storlekar och 800 000 plastlådor.  
 
Emballagepoolen är en emballageleverantör, som genom sin långa erfarenhet inom branschen, 
erbjuder sina kunder en totallösning. Detta innebär att de även erbjuder sina kunder hjälp då 
förpackningsinstruktioner och emballagelösningar ska tas fram. Det kan vara allt ifrån 
konsultering kring konstruktion, förpackningsteknik, hantering eller att driva 
emballageprojekt ihop med kunder. Kunderna har möjlighet att välja vilka delar av 
Emballagepoolen som de vill utnyttja, se figur 23. 
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Concept Emballage Pool 

Packaging Management Packaging Engineering 

 
Full Service Partial Service Design Instruction 

 
Figur 23: Emballagepoolen är en totalleverantör. Packaging Management är den klart största delen av 

Emballagepoolens verksamhet. Full service -  det standardemballage som Emballagepoolen tillhandahåller. 
Partial Service -  distribution av kundernas specialemballage. Packaging Engineering är de 

förpackningstekniska tjänster som Emballagepoolen erbjuder. 
 
I figur 24 åskådliggörs Emballagepoolens roll i emballageflödet. Emballagepoolen har 
ständigt kontakt med sina kunders leverantörer och dessa förses med emballage då ett behov 
uppstår. Leverantörerna fyller emballaget och skickar godset till kunden eller till en annan 
leverantör, som sedan skickar det till kunden. Kunden packar upp artiklarna och friställer 
emballaget. Vilket innebär att de tar bort sina flaggor, kontrollerar att emballaget är helt och 
packar emballaget enligt Emballagepoolens instruktioner samt sänder det tomma emballaget 
till Emballagepoolens närmaste depå. För att bibehålla emballagets kvalité sker det ständiga 
reparationer av emballaget samt att plastlådorna tvättas efter varje användning. Emballagets 
kvalité bibehålls även genom att Emballagepoolen kontinuerligt skrotar och köper in nytt 
emballage ifrån emballagetillverkare.  
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Figur 24: Emballagepoolens roll i emballageflödet. 

 är att tomt emballage ska skickas så korta sträckor som möjligt. Det 
finnas i närheten av kunderna, vilka friställer emballaget. Det ska även 
everantörer som har behov av tomt emballage, se figur 25. 
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Figur 25: Pool idén: Avståndet mellan depå och leverantör samt mellan kund och depå ska vara kort. 
 
Det är viktigt att poolens samtliga användare tar sitt ansvar samt att Emballagepoolen har 
kontroll över emballaget, detta för att det alltid ska finnas emballage av högsta kvalité 
tillgängligt i poolen. För att Emballagepoolen ska ha kontroll över sitt emballage är det viktigt 
att användarna fyller i en emballageföljesedel och meddelar Emballagepoolen varje gång som 
det sker en förändring av deras emballageinnehav, det vill säga vid de tillfällen då de skickar 
iväg fyllt eller tomt emballage till en mottagare. Emballagepoolen tar emot dessa 
emballageföljesedlar och registrerar dessa i ett emballagesaldo system. Användarnas saldon 
ökar då emballage skickas till användarna och det minskar då användarna skickar iväg 
emballage. Det är viktigt att saldot är korrekt, vilket kontrolleras genom att användarna 
genomför fysiska inventeringar tre gånger om året. Dessa inventeringar jämförs med 
användarnas emballagesaldon och i de fall då en differens uppstår kräver Emballagepoolen att 
användarna ger en förklaring till denna differens. I de fall då användarna inte kan ge en 
förklaring till differensen debiteras användarna på det förlorade emballaget. Det är även 
viktigt att användarna ger Emballagepoolen tillförlitliga prognoser, detta för att 
Emballagepoolen ska ha möjlighet att skapa en optimal nivå av emballage i poolen. 
 
Det är även viktigt att användarna följer Emballagepoolens instruktioner för hur emballaget 
får användas. Det är till exempel inte tillåtet att förpacka oljiga artiklar i emballaget, eftersom 
dessa kan försämra emballagets kvalité. 
 
En annan viktig del som användarna ansvarar för är att se till att allt emballage som är skadat 
eller smutsigt tas ut ur flödet och skickas till Emballagepoolen. Att denna uppgift ligger på 
användarna är på grund av att det är de som dagligen är i kontakt med emballaget. Trots att 
användarna har detta ansvar kan det inträffa att trasigt emballage går igenom systemet utan att 
det tas ur flödet. Konsekvenserna blir att trasigt emballage levereras till leverantörerna, men 
då är det leverantörens ansvar att inte packa artiklar i det trasiga emballaget utan att skicka det 
tillbaka till Emballagepoolen. För att användarna ska ta ansvar och veta hur de ska hantera 
emballaget besöks de med jämna mellanrum av Emballagepoolens inspektörer, vilka hjälper 
dem med förpackningsinstruktioner, utbildar dem, ger råd och kontrollerar att emballaget 
hanteras på ett korrekt sätt. Detta är viktigt för att emballaget ska bibehålla en hög kvalité och 
därmed skydda artiklarna på ett bra sätt samt ge en säker och effektiv godshantering. 
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4.1.1 Vad betalar jag som kund?  
 
Varje gång som emballaget fylls med artiklar och transporteras vidare i förädlingskedjan 
betalar kunden en hyra för det emballage som används, ett så kallat transaktionspris. 
Transaktionspriset är ett fast pris och är beroende på vilket emballage som väljs.  
Transaktionspriset visas i figur 26 och består av nedanstående fem kostnadskomponenter, 
vilka är fördelade per emballage: 
 

• Inköp – Det är den kostad som Emballagepoolen får betala till emballagetillverkarna 
då nytt emballage köps in. Till denna post räknas även den 
ersättningsanskaffningskostnad som Emballagepoolen har, vilken uppkommer i då 
gammalt emballage ersätts med nytt. 

• Distribution – Det är alla transportkostnader som betalas av Emballagepoolen och som 
uppstår då tomt emballage transporteras mellan depå och emballagetillverkare, mellan 
Emballagepoolen och reparationsverkstäderna samt mellan depå och kundernas 
leverantörer.  

• Reparation och underhåll – Det är de kostnader som Emballagepoolen har för 
reparationer och underhåll av emballage samt de kostnader som uppstår i och med att 
plastlådorna tvättas efter varje användning. Denna kostnadspost innehåller även 
Emballagepoolens kostnader för skrotning av emballage. 

• Kapitalbindning – Det är den kostnad som Emballagepoolen har för att ha emballage 
tillgängligt i poolen. 

• Administration – Det är den kostnad som Emballagepoolen har för att administrera sitt 
emballagesystem samt för att bibehålla kontrollen på emballaget och kostnaderna. 

 
Purchasing 

Distribution 

Repair & 
Transaction price maintenance 

Tied-up capital 

         
 

Figur 26: Transaktionspriset. 
 
Dessa fem ingående komponenter är olika stora beroende på vilket emballage som väljs. 
Distributionskostnaden är dock alltid den absolut största komponenten, men även 
distributionskostnaden kan variera. Koniska och icke koniska plastlådor är två typer av 
emballage vilka har olika höga distributionskostnader. Anledningen till att kostnaderna skiljer 
sig åt beror på att de koniska lådorna en mycket högre fyllnadsgrad i transporten av tomt 
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unit load 
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emballage, eftersom de kan staplas i varandra. De koniska lådornas höga fyllnadsgrad 
resulterar i att distributionskostnaden för dem är lägre jämfört med icke koniska lådors 
distributionskostnad. Den nya koniska 840 plastlådans transaktionspris är på grund av detta 23 
procent lägre än transaktionspriset för den gamla 790 plastlådan, med raka kanter. I figur 27 
visas två buntar med plastlådor, den ena med koniska lådor och den andra med ickekoniska 
lådor. 

 
Figur 27: Till vänster: En bunt med koniska 780 lådor. Till höger: En bunt med icke koniska 790 lådor. 

 
tt annat exempel på hur de olika komponenterna kan variera beroende på val av emballage är 

nder mina diskussioner med Emballagepoolen konstaterades att deras Transaktionspris 

• Lagerkostnad – Det är kostnader som Emballagepoolen har för terminaler och depåer, 

• ering 

• r konstruktion och 

 
unden betalar detta transaktionspris varje gång som emballaget används och får behålla 

ransaktionspriset är ett fast pris, men kunden kan påverka sin emballagekostnad genom att 

ransaktionspriset är även beroende på till vilken marknad som emballaget ska skickas till. 

E
att plastlådorna har höga reparations- och tvättningskostnader, medan reparationskostnaderna 
är lägre för träpallarna då dessa är relativt enkla att reparera.  
 
U
modell, vilken visades i figur 26, borde utökas med följande tre faktorer: 
 

dessa ytor krävs för att emballaget ska kunna lagerhållas i närheten av kunderna. 
Hanteringskostnader – Det är kostnader som Emballagepoolen har för den hant
som utförs på terminaler och i depåer, i samband med lastning och lossning av gods, 
sortering och packning av emballage samt tvättning av plastlådor. 
Utvecklingskostnader - Kostnader som Emballagepoolen har fö
utveckling av emballage. 

K
emballaget i tre veckor, men önskar kunden att behålla emballaget längre än tre veckor tar 
Emballagepoolen ut en hyra för emballaget.  
 
T
utnyttja emballagets volym maximalt. Kostnaden är även beroende på vilken typ enhetslast 
som väljs. Väljs en L-pall med fyra kragar utnyttjas emballaget på ett bättre sätt jämfört med 
om en L-pall med två kragar väljs. Dessa två parametrar, utnyttjandegraden och typ av 
enhetslast, har enligt Emballagepoolen en mycket stor inverkan på ett företags 
emballagekostnad. Emballagepoolen har konstaterat att genom att förändra dessa parametrar 
kan stora kostnadsbesparingar genomföras, vilka är betydligt större än transaktionspriset. 
Kundens emballagekostnad är enligt Emballagepoolen dessa två parametrar adderat till 
transaktionspriset. 
 
T
Kunden får därför betala olika transaktionspris beroende på om emballaget ska skickas till 
Europa, Turkiet, Israel, USA, Asien eller Brasilien. 
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4.1.2 Vad gör Emballagepoolen för att sänka transaktionspriset? 
 
Emballagepoolen arbetar kontinuerligt med att försöka förhandla fram bättre inköpspriser och 
bättre transportkontrakt med sina transportörer. De försöker även att optimera distributionen 
genom ruttplaneringar. De påverkar även distributionen genom att placera depåer i närheten 
av kunder och leverantörer, vilket leder till att transporterna av tomt emballage kortas.  
 
Emballagepoolens tekniker utvecklar och tar fram nya kostnadseffektiva emballage. Ett 
resultat av deras arbete är till exempel två nya plastlådor som ska introduceras inom kort. Det 
är en liten plastlåda som är hälften så stor som 780 plastlådan (nya: 750) och en låda som är 
lika stor som 790 lådan, men som är konisk (nya: 840). Emballagepoolens mål är att den nya 
840 lådan ska ersätta den gamla 790 lådan, som på sikt ska tas ur sortimentet. Ett annat 
förpackningstekniskt mål är att försöka minska antalet emballagevarianter. Det blir billigare 
för kunden om ett färre antal emballagevarianter används, eftersom dessa emballage därmed 
cirkulerar oftare i flödena.  
 
Emballagepoolen försöker även att skaffa fler kunder, eftersom ju fler kunder som utnyttjar 
emballaget desto bättre utnyttjas det samt att fler depåer kan byggas, vilket leder till att 
distributionskostnaderna sänks. 

4.1.3 Vad kan kunden göra för att sänka emballagekostnaden? 
 
Emballagepoolen tar upp följande fyra punkter som de anser att kunden bör tänka på för att 
sänka sina emballagekostnader.  
 

• Ju mer standardemballage som används desto lägre bli kostnaderna, eftersom det ofta 
är kostsamt för kunden att investera i specialemballage.  

• Miljö- och kostnadsaspekterna gör att kunden bör välja returemballage istället för 
engångsemballage.  

• Vid val av standardemballage bör kunden även tänka igenom vilken typ av enhetslast 
som ska väljas, eftersom olika typer av standardemballage är olika kostnadseffektiva. 
Ett exempel är att en L4 är mycket mer kostnadseffektiv än två L2:or. Detta på grund 
av att två L2:or kräver mer emballage än en L4, för samma volym som kan fyllas med 
artiklar.  

• Kunden bör även fylla emballaget på ett bra sätt för att utnyttjandegraden ska bli hög. 

4.1.4 Fokus och kundtillfredsställelse 
 
Emballagepoolens mål är att bli en av de bättre på emballagemarknaden, detta genom att 
tillhandahålla en effektiv pool med standardemballage samt genom att erbjuda 
emballagetekniska tjänster. Detta mål uppnås genom att reducera systemets kostnader, skapa 
nöjda kunder samt genom att skapa fler kunder.  
 
Emballagepoolen definierar en nöjd kund som en välinformerad kund som kan rekommendera 
Emballagepoolen och deras tjänster. Emballagepoolens marknadsavdelning arbetar 
kontinuerligt med att tillfredsställa sina kunder. Detta görs genom att de har strategiska möten 
med kunderna, presenterar sitt system och dess fördelar för kundernas personal samt 
genomför projekt med kunderna. Projektens syfte kan vara att hjälpa kunderna att göra 
besparingar och effektiviseringar. Varje år genomför Emballagepoolen kundundersökningar, 
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detta för att undersöka om kunderna är nöjda. Dessa undersökningar baseras på en enkät som 
skickas ut till kunderna och deras personal. Enkätundersökningarna kompletteras med ett 
antal djupintervjuer med några utvalda kunder. 
 
Det anses vara mycket viktigt att lägga ner resurser på att erhålla fler kunder. Desto fler 
användare, desto större volymer efterfrågas. Ökade volymer innebär att emballaget i poolen 
cirkulerar oftare och därmed sänks kostnaderna. Ökade volymer innebär även att 
Emballagepoolen får köpa in mer emballage och förhandla fram mer transporter, vilket gör att 
de i och med sin storlek har möjlighet att skapa bättre kontrakt. Kostnadssänkningarna kan 
leda till att Emballagepoolen erhåller fler användare, vilket innebär att fler depåer kan 
placeras ut och därmed fås ett effektivare system och distributionskostnaderna sänks. Vilket i 
sin tur leder till att Emballagepoolen får nöjda kunder, se figur 28. Dessutom anser 
Emballagepoolen att det är viktigt att föra en dialog med kunden och lyssna på vad kunden 
har för behov och om kunden är beredd att betala för det.  

Nöjd kund 

Större volymer 

                                  
Fler kunder/användare Lägre kostnader 

Effektivare system 

 
Figur 28: Kundtillfredsställelse. 

 
Idag lägger Emballagepoolen ner mycket resurser på att driva poolen effektivt och försöka 
skapa fler kunder. Den tekniska biten, vilken innebär att erbjuda förpackningstekniska 
lösningar, har ett mindre fokus. Anledningen till detta är att efterfrågan på denna typ av 
tjänster är mycket låg. Emballagepoolen ser dock en ökad efterfrågan på denna typ av tjänster, 
eftersom företag har en bristande kompetens inom förpackningsområdet samt att många 
företag vill satsa på sin kärnverksamhet. 
 
Emballagepoolens marknadsavdelning har ständigt kontakt med sina kunder, det kan vara 
alltifrån varje dag till ett par gånger i veckan och då är det antingen Emballagepoolen eller 
kunden som tar upp kontakten. Den dagliga kontakten är ofta på en operativ nivå, där frågor 
som Var är vårt emballage nu? eller Varför har inte leverantören fått något emballage? ska 
lösas. Det kan även handla om att kunden vill göra volymsförändringar eller att kunden har 
fått en ny leverantör som ska börja att använda Emballagepoolens emballage. 
 
Kunderna har även tillgång till information om Emballagepoolen på Internet, via intranätet 
och internetsidan. De företag som ingår i AB Volvo har tillgång till intranätet. Övriga kunder 
och allmänheten har tillgång till internetsidan, www.volvologistics.com, vilken 
introducerades sommaren 2003. På dessa sidor ges bland annat grundläggande information 
om Emballagepoolen, deras tjänster, hur poolen fungerar, vilket emballage som erbjuds samt 
vad kunderna betalar för. 

4.1.5 Undersökningar 
 
År 2002 bytte Emballagepoolen tryck på emballaget från VOLVO till V-EMB och i samband 
med detta skickades ett informationsbrev ut till kunderna, detta för att upplysa dem om denna 
förändring. Emballagepoolen tog tillfället i akt och skickade även med en enkät, vars syfte var 
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att ta reda på vad kunderna anser om deras emballage. Informationsbrevet skickades ut till 
ungefär 2000 kunder och det var 198 stycken som svarade på enkäten. Anledningen till den 
låga svarsfrekvensen är att Emballagepollen inte påminde sina kunder om att skicka in 
enkäten utan de svarade ifall de hade tid. De inkomna svaren lästes igenom, men det var inte 
förrän våren 2003 som undersökningen renskrivs och Emballagepoolen valde att titta närmare 
på den. Anledningen till att det dröjde innan Emballagepoolen tog sig an undersökningens 
resultat är att Emballagepoolen har haft ett hektiskt år och många nya kunder har tillkommit.  
 
Under våren 2003 pågick ett examensarbete vid Emballagepoolen, syftet med detta arbete var 
att ta reda på vad Emballagepoolens externa kunder och deras underleverantörer anser om 
Emballagepoolen och dess emballage. Studiens resultat har dock inte redovisats ännu. 

4.1.6 Varför ska ett företag välja Emballagepoolen? 
 
En anledning till att ett företag ska välja Emballagepoolen är att Emballagepoolen finns 
representerat på nästan alla marknader och är en global leverantör som besitter goda 
kunskaper och erfarenheter. Emballagepoolens storlek innebär även att skalfördelar skapas 
och det emballage som poolen tillhandahåller kan hyras ut till lägre priser.  
 
Emballagepoolen tillhandahåller ett stort produktsortiment av standardiserat returemballage. 
Emballaget är av högsta kvalité, vilket minskar risken för att gods eller personal skadas. 
Emballagepoolens plastlådor är modulanpassade, vilket innebär att de olika lådornas storlekar 
är anpassade till varandra och till L-pallens format, se figur 29.  

 
Figur29: Emballagepoolens plastlådor. 

 
Emballagepoolen är kvalitet och miljösäkrat enligt 9001 och 14001, vilket leder till att dess 
användare inte behöver lägga ner resurser på att kontrollera ifall emballaget uppfyller de 
uppställda kraven. Emballagepoolens användare har dessutom möjlighet att när som helst byta 
emballage utan några extra kostnader. Emballaget cirkulerar runt i flöden och 
Emballagepoolens kontrollsystem ger Emballagepollen en god kontroll på var allt emballage 
befinner sig. Denna kontroll är viktig för att det alltid ska finnas emballage tillgängligt då ett 
behov uppstår, samt för att poolens nivå av emballage ska hållas optimalt. Kontrollsystemet 
ger Emballagepoolen en god kontroll på kostnaderna samt möjligheten till att reducera 
kostnaderna, se figur 30.  
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Emballage 
Kvalitet& system 

Standardiserat, Miljö certifikat 
Retur pool 
emballage 

                   
 

Figur 30: Varför Emballagepoolen? 
 
Ytterligare en fördel med att använda Emballagepoolen är att användarna endast betalar för 
det emballage som de använder samt att emballaget har ett fast pris, vilket leder till att 
kunderna får kontroll på sina emballagekostnader. Emballagepoolen anser att det är mycket 
viktigt att företag har kontroll på sina kostnader samt att de bör fundera på vilka kostnader 
som kan uppstå då företaget har en bristfällig kontroll på kostnaderna. 

4.1.7 Mervärde 
 
Emballagepoolen anser att de tillför ett mervärde eftersom de är ett företag som har emballage 
som sin affärsidé och som därmed är duktiga på emballagerelaterade frågor. Det emballage 
som de tillhandahåller är miljövänligt och av god kvalité, vilket också anses vara ett 
mervärde. De anser även att de tillför ett mervärde i och med att de har ett globalt system. 
Emballagepoolen anser även att de är ett företag som har en god kontroll på sina kostnader 
samt vet hur kostnader kan reduceras, vilket är värdeskapande för poolens användare.  
 
Emballagepoolen anser även att det är bra för företag att ha en samarbetspartner att bolla sina 
idéer med. De anser att det inte finns någon anledning för ett företag med bristande 
förpackningskunskaper att göra om de misstag som andra företag har gjort tidigare, utan de 
kan tjäna på att ta hjälp av en kompetent samarbetspartner. 
 
Respondenterna är övertygade om att ifall de möter ett företag som inte använder 
Emballagepoolen och som inte har någon kontroll på sitt emballage, kan Emballagepoolen 
hjälpa till att sänka företagets kostnader för sin emballagehantering. 

4.1.8 Nackdelar med att använda sig av en pool 
 
I de fall då företag lägger ut för många delar av sin verksamhet på leverantörer, kan företagen 
förlorar mycket av sin egen erfarenhet. Företagen kan i och med detta förlora kontrollen och 
hamna i ett sådant läge att de tvingas till att köpa in alla tjänster, vilket kan leda till att 
företagen kan få det svårt att se helheten. 

Kunskap & 
erfarenhet 

Global 
Total lösning 

Kostn.kontroll 

Kostn.reduktion 
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Ytterliggare en nackdel är att om ett företag väljer att använda sig av en pool kan företaget 
hamna i ett läge då det inte tittar på andra typer av emballage som andra emballagepooler 
erbjuder. Detta kan innebära att andra emballagepooler kanske erbjuder emballage som 
lämpar sig bättre för företagets artiklar. Det är nämligen fullt möjligt att använda sig av flera 
olika emballageleverantörer. Ett företag som använder sig av två emballageleverantörer är 
Ford Europa. Chep distribuerar de plastlådor som Ford använder och Emballagepoolen 
distribuerar Fords plastpallar med vikbara sidor.  

4.1.9 Konkurrenter 
 
Chep är en global emballagepool, vilken har mer än 100 000 kunder över hela världen. Chep 
vänder sig till företag i många olika branscher som till exempel frukt och grönsaker, kött, 
bryggerier, råmaterials industrier, kemiska industrier och bilindustrier. Några av deras kunder 
är Wal*Mart, Procter& Gamble, Kellogg’s, Nestle, Tesco, Unilever, Hewlett Packard, Ford 
och GM. Chep äger 200 miljoner pallar och har ett nätverk med 400 serviceenheter i 38 olika 
länder.191

 
Chep har valt att distribuera de lådor som ingår i KLT systemet och är det företag som har 
förser Ford Europa med dessa lådor. KLT systemet består av robusta plastlådor, se figur 31. 
Dessa lådor har raka sidor och finns i en mängd olika storlekar, vilka är kompatibla med 
varandra. Detta system tillverkas av ett flertal olika emballagetillverkare och vilket företag 
som helst har möjligheten att använda dessa. Dessa lådor används inom många olika 
branscher och Ford Europa är ett företag som har valt att använda dem.  

 
Figur 31: KLT-systemet. 

 
Chep är Emballagepoolens största konkurrent och dessa två emballageleverantörer är ungefär 
lika stora på tillverknings- och fordonsindustrimarknaden. Chep har inte tagit över någon av 
Emballagepoolens kunder, men Emballagepoolen har tagit över distributionen av Ford 
Europas plastpallar med hopvikbara sidor som tidigare distribuerats av Chep. I figur 32 visas 
Ford Europas plastpall. 

                                                 
191 Chep: http://www.chep.com/chepapp/chep, 030610. 
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Figur 32: Ford Europas plastpall, vilken kan vikas ihop. 

4.1.10 Val av emballage 
 
Att välja ett bra emballage är ingen lätt uppgift, vilket leder till att det är viktigt att logistiker 
samarbetar för att effektiva emballagelösningar ska tas fram. Det är många faktorer som 
påverkar valet av emballage och för att ett effektivt emballage ska tas fram är det viktigt att 
logistikerna har en helhetssyn. En parameter som en logistiker bör tänka på är att emballaget 
ska vara kostnadseffektivt. Det är även viktigt att emballaget är anpassat till de förutsättningar 
som råder vid monteringsplats, hos leverantör och i transporten. Ergonomi och kvalité är två 
andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Dataprogram, som till exempel Catia, kan var 
till god hjälp då företag ska ta fram nya emballage lösningar. Dessa program kan öka 
företagens möjligheter till att de emballage lösningar som tas fram blir bra ifrån början. 
 
En respondent berättade att kraven på emballage kan variera beroende på företagens storlek. 
Ett litet företag kan ha mindre kunskap om vad ett felaktigt emballage eller en dålig logistik 
kan innebära för dess kostnader. Ett litet företag kan även ha sämre möjligheter till att påverka 
sina leverantörer. 
 
En respondent berättade att det är viktigt att de tar fram ett bra sortiment av emballage. Det är 
viktigt att de inte ha för många eller för få emballagevarianter, utan det gäller att hitta en bra 
balans. För att få fram ett bra sortiment av emballage är det mycket viktigt att ha en god 
kontroll på vad marknaden efterfrågar. 

4.1.10.1 Skydda produkten 
 
Att artiklarnas kvalité bibehålls anses vara mycket viktigt och det måste alltid finnas i åtanke 
vid valet av emballage. Olika länder har dock kommit olika långt när det gäller att skydda 
produkten. Sverige anses vara ett land som ligger långt framme, men även här finns det stora 
skillnader bland företagen. Volvo Personvagnar är ett företag som har oerhört höga 
kvalitetskrav. De tillåter knappt att artiklar som inte är synliga blir repiga.  
 
Olika slags artiklar kan ha olika slags behov av skydd. Elektroniska komponenter är en 
produktgrupp kräver ett extra skydd. Dessa komponenter förpackas därför i ESD skyddade 
lådor, vilka skyddar komponenterna från statisk elektricitet. Det är även viktigt att beakta att 
dessa komponenter även kräver ett skydd mot statisk elektricitet då de packas i och packas ur 
lådorna. Andra artiklar kan ha höga krav på renlighet. Plast är ett material som anses vara 
renare och mer hygieniskt än trä. Trä är ett material som även har nackdelen att det kan bli 
angripet av parasiter. Emballagepoolens användare behöver dock inte vara rädda för parasiter, 
eftersom Emballagepoolens pallar är KD-märkta. 
 
Det anses vara relativt sällan som artiklarna skadas. En anledning till att artiklarna blir 
skadade är ett felaktigt val av emballage, vilket kan leda till kostsamma kassaktioner av 
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artiklar. En annan anledning till att artiklarna blir skadade kan vara att artiklarna är slarvigt 
packade. Skador kan även uppkomma då förpackningsinstruktionerna är felaktiga eller 
otydliga, vilka ofta ges av kunden. Vårdslös hantering vid uppackningen av artiklar är också 
ett moment som kan leda till att artiklar skadas. 
 
Den största anledningen till att artiklar skadas anses dock vara den ovarsamma hanteringen av 
truckförare. Det ska gå fort när truckarna hanterar godset och kommer det en truck som väger 
3-5 ton och den har gafflarna på fel höjd finns det ingenting som håller emot, utan gafflarna 
går rakt igenom pall och kragar. Stöter gafflarna till en pallkloss så flyttar den på sig. En 
parameter som är viktig att tänka på vid val av emballage är att desto tyngre godset är desto 
mer skadas emballaget under hanteringen. Anledningen till detta är att en tung pall inte flyttar 
på sig om trucken kör på den eller om trucken försöker ta den på ett felaktigt sätt. En tung pall 
står kvar på sin plats och det är istället emballaget som ger vika. Det finns företag som har 
försökt att öka förståelse för att gods ska hanteras varsamt genom att sätta upp 
informationsblad, men truckförarna lyssnar inte utan anser att det viktigaste är att hanteringen 
sker snabbt. 
 
Gissningsvis skadas 10-15 procent av träpallarna efter varje användning, detta är dock en 
siffra som Emballagepoolen försöker sänka genom att besöka användarna och informera dem. 
Reparationskostnader är något som Emballagepoolen anser att företag får räkna med och det 
är mycket farligt ifall artiklar skickas runt i skadat emballage. Skadat emballage kan leda till 
att en trave med gods välter och en människa hamnar under. Detta gör att det är oerhört 
viktigt att alla användare tar sitt ansvar och sorterar ut det emballage som är skadat. Vad som 
gäller vid hantering av emballage och då emballage har skadats finns beskrivet i instruktioner 
ifrån Emballagepoolen.  
 
Idag fungerar systemet bra och större delen av det trasiga emballaget sorteras ut. Det finns 
dock användare som har lite pengar och en bristande förståelse för vikten av att det trasiga 
emballaget sorteras ut. Då emballaget kommer till depåerna genomförs en okulärbesiktning, 
men det är svårt att upptäcka ifall till exempel en däcksbräda är skadad på en pall som är 
packad i en bunt med emballage, se figur 33. För att öka användarnas förståelse besöks de 
med jämna mellanrum av Emballagepoolens inspektörer. De kontrollerar att emballaget 
hanteras på rätt sätt samt ger utbildningar i hur emballaget ska sorteras och packas. 
 

 
Figur 33: En packad bunt med L-pallar. 

4.1.10.2 Hantering 
 
Företags fokus på ergonomi kan variera mycket ifrån företag till företag, samt att i slutändan 
kan det ändå vara kostanden som är den styrande faktorn. Volvo Personvagnar är ett företag 
som är långt framme när det gäller ergonomikrav, jämfört med många andra företag.  
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Ur en ergonomisk synvinkel är ett emballage av låg vikt ett bra emballage. Ett dåligt 
emballage är därför till exempel F-pallen som väger 50 kilo och som i och med sin storlek 
(1600x1200 millimeter) är ett otympligt emballage. Det finns lyftverktyg för sådana stora 
emballage, men tyvärr inträffar det att till exempel personalen på terminaler lyfter dessa 
pallar. Personalen anser att det går fortare att lyfta dem manuellt än att ta hjälp av de 
lyftverktyg som finns till hands.  
 
Ett ergonomiskt problem som kan uppkomma vid ett felaktigt val av emballage är till exempel 
ifall en plastlåda fylls med artiklar och logistikerna inte tänker på att den fyllda lådan väger 
30-40 kilo. Finns det ingen hanteringsutrustning tillgänglig tvingas personalen att lyfta lådan 
manuellt och risken är stor för att ergonomiska problem är ett faktum. 
 
Pall och krage är ett system som ofta kritiseras ur ergonomisynpunkt, detta på grund av att 
personalen ofta klämmer sig då de ska vika ihop kragarna. Ett annat ergonomiproblem som 
uppstår vid användandet av träemballage är att flaggorna sätts fast med stift, vilka kan skada 
personalen då de hanterar emballaget. Ett alternativ till pall och krage systemet är den 
plastpall med vikbara sidor som Ford Europa använder. Detta emballage anses mer 
ergonomiskt i och med att det är lätt att vika ner väggarna samt att risken för klämskador är 
mindre då detta system används. Nackdelen med detta system är att det inte är lika flexibelt, 
men Emballagepoolen anser dock att det är möjligt att skapa en hög fyllnadsgrad även i dessa 
emballage. Lådor som är tillverkade i wellpapp är en annan typ av emballage som inte anses 
bra ur ergonomisynpunkt, detta på grund av att det är lätt att personalen skär sig då de 
hanterar wellpapp. 
 
Emballagepoolen anser att det även är viktigt att vid val av emballage ta hänsyn till vilken typ 
av människor som ska hantera godset. Är det tjejer som ska jobba med godset eller är stora 
vältränade killar som ska hantera det? 
 
Ett bra emballage är ett emballage som är funktionsdugligt och som är lätt att hantera i hela 
kedjan, för både leverantörer, transportörer och montörer. Ett emballage kan vara väl anpassat 
till montören, men väldigt dåligt anpassar till leverantören. Om leverantören till exempel har 
problem med att packa ner artiklarna innebär det att leverantören kommer att ta ut ett högre 
detaljpris. 
 
Volymkrävande emballage upptar stor yta i till exempel produktionen. Detta får som följd att 
montörerna måste gå långt för att hämta artiklar och därmed hindras montörens effektivitet. 
Stora emballage med tanke på artikelns storlek, kan innebära att mycket kapital binds. Små 
enhetslaster innebär att truckförare oftare får förses banan med gods, vilket leder till att den 
interna hanteringen blir omfattande. Vid val av emballage är det även viktigt att fundera över 
vilka hanteringsvägar som ska användas, det är viktigt att veta hur godset ska hanteras och om 
det får plats vid banan. 

4.1.10.3 Lager 
 
Vid val av emballage bör hänsyn tas till storleken på de lagerytor som finns att tillgå. 
Emballagets dimensioner påverkar även valet av de lagerhyllor som ska användas. 
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4.1.10.4 Transport 
 
Emballagepoolen anser att det är viktigt att deras emballage är packat på ett bra sätt när det är 
tomt, detta för att det tomma emballaget inte ska uppta stora volymer i fabriker eller 
transporter. Transportfaktorn anses vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av 
emballage. Det är viktigt att emballaget är väl anpassat till det transportfordon eller den 
container som ska användas, detta för att transportvolymen ska utnyttjas väl och de höga 
transportkostnaderna ska sänkas. Det är speciellt viktigt att erhålla höga volymutnyttjanden då 
gods transporteras längre sträckor. 
 
Wellpapplådor kan anpassas till den detalj som ska fraktas och anses därför vara ett bra 
emballage, med hänsyn till volymutnyttjandet. L-pallen är en annan typ av emballage som 
anses vara bra ur denna synpunkt, eftersom dess dimensioner ger höga volymutnyttjanden i 
bilarna. L-pallen med kragar är även ett flexibelt emballagesystem, vilket leder till att den 
även i framtiden kommer att vara ett viktigt emballage. Emballagens flexibilitet är ytterligare 
en parameter som påverkar fyllnadsgraden i bilarna. 
 
Emballagepoolen anser även att det är viktigt att lådorna är koniska, detta för att dessa ska 
kunna staplas i varandra och därmed utnyttja transporten av det tomma emballaget på ett bra 
sätt. Emballagepoolen kommer inom kort att utöka sitt sortiment med en konisk låda (840), 
vilken har samma ytterdimensioner som den gamla icke koniska 790 lådan. De har räknat ut 
att den nya koniska lådan upptar endast 60 procent av den volym som den icke koniska 
upptar, då lådorna är tomma. I de fall då en riktig mönsterpassning används är det en nackdel 
att använda koniska lådor, dock är det sällan som företag använder sig av en riktig 
mönsterpassning och i dessa fall kan någon form av inneremballage användas.  
 
Under intervjuerna ifrågasatte jag ifall det är viktigt att använda koniska lådor med tanke på 
poolidén, vilken innebär att transporterna av tomt emballage är korta. Jag anser att det borde 
vara bättre att utnyttja transporterna med fyllda lådor eftersom det är de transporterna som är 
långa, vilket leder till att lådor med raka sidor bör väljas. Emballagepoolen svarade mig att 
avstånden mellan fabriker och depåer är korta, men avstånden mellan depåer och leverantörer 
är längre och bör därför utnyttjas väl. Emballagepoolen har även jämfört sina koniska lådor 
med KLT lådorna med raka sidor. Resultatet visade att Emballagepoolens koniska lådor är 
effektivare än KLT lådorna i hela kedjan, även då fyllt emballage transporteras. 
 
Fyllnadsgraden i transporterna är en parameter som Emballagepoolen anser att logistiker inte 
tar tillräckligt mycket hänsyn till. Emballage anpassas till den artikel som ska förpackas och 
inte till transporten, vilket kan leda till att fyllnadsgraden i bilarna blir så låg som 40-50 
procent. Emballagepoolen anser därför att företag i första hand bör konstruera emballage på 
ett sådant sätt att det är anpassat till transporten och därefter får de försöka skapa en hög 
utnyttjandegrad även inne i emballaget. Emballagepoolens standardemballage är väl anpassat 
till transporterna, vilket leder till att transporter med standardemballage utnyttjas väl.  
 
Inköpskvantiteten är en parameter som påverkar transportkostnaderna. En respondent 
berättade att han har varit med om att ett företag tog hem en L4-pall en gång i veckan ifrån 
Tyskland. Efter en tid valde företag att använda sig av Just In Time flöden och valde därför att 
ta hem fem L1:or i veckan, vilket innebar att de fick mycket högre transport- och 
emballagekostnader. Detta val kan dock vara befogat i de fall då det råder brist på yta vid till 
exempel monteringsplatsen. 
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Emballagets vikt är en parameter som Emballagepoolen inte anser har någon påverkan på 
transporterna, utan de anser att det är volymen som påverkar transporterna. De anser att det är 
mycket sällan som det gods som transporteras är så tungt att emballagets vikt har betydelse. 
Transportkostnaderna styrs oftast av volympris och inte av viktpris. Det är endast i de fall då 
godset är mycket tungt som det istället räknas på viktpriset.   

4.1.10.5 Informera 
 
Jag tog under en intervju upp att jag har hört att det är många användare som klagar på att det 
sitter mycket stift i pallarna och att det är många gamla etiketter som sitter kvar från tidigare 
flöden. Jag frågade en respondent om han/hon ansåg att detta kunde innebära några problem 
för användarna. Respondenten svarade att i och med att det sitter gamla etiketter kvar på 
emballaget är många rädda för att deras egen ska ramla av och den gamla sitter kvar, vilket 
kan innebära att fel etikett läses av. Detta leder till att det är viktigt att de gamla etiketterna tas 
bort, vilket anses vara en tidskrävande hantering.  
 
Det kan även vara på det sättet att det kan sitta kvar en etikett på ena sida av emballaget som 
inte är synlig, vilket innebär att en ny etikett sätts på och emballaget kan gå in i systemet utan 
att personalen är medveten om att emballaget har två etiketter. Konsekvenserna av detta kan 
bli att hanteringspersonalen inte vet vilken etikett som gäller. Samtliga användare har ett 
ansvar att plocka bort sina etiketter och sköts detta uppkommer inga problem, men en del 
slarvar med det. Kontraktet som alla användare får signera för att bli användare informerar om 
vilka regler som gäller, dock anser en respondent att kontraktet skulle kunna vara lite 
tydligare.  

4.1.10.6 Marknadsföra 
 
Emballagepoolens emballage kännetecknas av att det är blått och att det står VOLVO på det 
med vita bokstäver. År 2002 bytte Emballagepoolen tryck på sitt emballage, från VOLVO till 
V-EMB. Anledningen till detta var att de ansåg att det gamla trycket VOLVO inte längre var 
lämpligt eftersom de numera även vänder sig till kunder utanför AB Volvo koncernen.  
 
Flaggor häftas på träemballage som till exempel pallar med kragar. Dessa stift kan leda till att 
personalen skadar sig, samt att emballaget ser oseriöst ut om det sitter hundratals stift i en 
krage. Det är mycket viktigt att emballaget ser helt och rent ut, detta för att det ska hanteras på 
ett korrekt sätt. Ser emballaget lite halvdant ut hanteras det därefter.  

4.1.10.7 Miljövänlig 
 
Det anses även vara viktigt att tänka på miljön. När Emballagepoolen pratar om miljö pratar 
de främst om att det är viktigt att välja ett emballage som är tillverkat av ett miljövänligt 
material samt att det är viktigt att emballagen återanvänds. Jag frågade en respondent hur 
företag ser på plast ur en miljösynpunkt. Han/hon svarade att det inte är miljövänligt att 
tillverka plast, men plasten har en lång livslängd vilket gör att dess miljöpåverkan blir relativt 
liten. En fördel med den typ av plast som Emballagepoolen använder är att vid förbränning 
erhålls endast vatten och CO2. Emballagepoolen anser att det är endast vid de tillfällen då det 
är ekonomiskt försvarbart och/eller på grund av miljöaspekter som engångsemballage kan 
vara ett alternativ. Skruv och mutter är exempel på artiklar som idag förpackas i kartonger, 
men Emballagepoolen anser att även denna typ av artiklar skulle kunna förpackas i 
returemballage.  
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Wellpapp är ett anpassningsbart material men på grund av att det krävs mycket processer för 
att tillverka detta material samt att det slängs då det är förbrukat, anses det vara mer 
miljövänligt att använda returemballage.  
 
Emballagepoolen har valt att måla sitt träemballage med en blå vattenfärg, detta för att 
människor ska tro att emballaget är impregnerat och därmed minskas risken för att det stjäls. 
Anledningen till att människor stjäl träemballage är att de använder det till att elda med.  

4.1.10.8 Enhetslast 
 
Det behov som enhetslasten ska rymma är en parameter som är viktig att ta hänsyn till vid val 
av enhetslast. Det är viktigt att företag i sin strategi har definierat vilket behov som 
enhetslasten ska rymma. Den andra parametern som påverkar enhetslastens storlek är vilken 
yta som finns tillgänglig både där artiklarna ska packas, lagerhållas och där de ska packas 
upp.  
 
En annan parameter som kan påverka enhetslasterna är transportavstånden, mellan leverantör 
och fabrik. Är transportavstånden långa anses det vara viktigt att använda större enhetslaster, 
detta för att transporterna ska utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Vilken typ av hanteringsutrustning som finns att tillgå kan också vara en parameter som kan 
påverka enhetslastens storlek.  

4.1.11 Den totala emballagekostnaden 
 
Emballagepoolen anser att det är viktigt att företag ser helheten och försöker minska den 
totala kostnaden. Det är ofta som företag inte gör detta utan stirrar sig blinda på 
transaktionspriset. Konsekvenserna av detta kan bli att ett företag väljer ett billigt emballage 
och på grund av valet av emballage kan de få höga hanteringskostnader. Det är lika illa att 
välja ett dyrt emballage som ger en billig hantering. Det gäller att hitta en bra totallösning och 
anpassa logistiken efter det emballage som ett företag föredrar. En faktor som emballaget 
påverkar är hanteringen, vilken därför bör ingår i förpackningskostnaden. Ett exempel på 
detta är om ett valt emballage kräver någon slags specialutrustning för att det ska kunna 
hanteras, bör denna specialutrustning räknas till emballaget. Det kan vara ett stort och tungt 
emballage som i och med sin storlek gör att företaget tvingas till att byta truck, vilket kan 
kosta flera hundra tusen kronor. 
 
I kundens emballagekostnad bör följande kostnader ingå: transaktionspris, transportkostnaden 
från friställaren till depå, kostnaden som friställaren har för att friställa emballaget, 
friställarens sorterings- och packningskostnader samt friställarens kostnader för den personal 
och hanteringsutrustning som krävs för att transportera det tomma emballaget från banan till 
sorteringen. En annan kostnad som också bör ingå är den kostnad som leverantören har för att 
packa artiklarna. Tar det lång tid för leverantören att sätta ihop emballaget, samt ifall det är 
omständligt att packa artiklarna i emballaget innebär det att leverantören tar ut ett högre 
produktpris. 
 
Emballagekostnaden beror även av faktorer som vilket material som det är tillverkat av, hur 
det är tillverkat, tillverkarens logistik, var tillverkaren är geografiskt placerad samt vilka 
tekniska utrustningar (till exempel program som Catia) som har används då emballaget har 
konstruerats. 
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För att minska kundens emballagekostnad anser Emballagepoolen att det är viktigt att de 
koncentrerar sig på att skapa bra transportupplägg och finna smarta lösningar för att packa det 
tomma emballaget.  

4.1.12 Samarbete 
 
Leverantörer, transportörer och kunder är tre aktörer i förädlingskedjan som påverkas av valet 
av emballage. 

4.1.12.1 Kunder 
 
Emballagepoolen är en totalleverantör som inte bara erbjuder sina kunder emballage, utan 
även tjänster som till exempel konsultation kring förpackningstekniska frågor. 
Emballagepoolen anser att de har den kompetens som krävs och skulle gärna vilja hjälpa sina 
kunder med förpackningstekniska frågor. I de fall då kunderna ber om hjälp är det oftast 
frågan om Emballagepoolen vill vara med och driva ett större projekt, det är mycket sällan 
som en kund ringer och ställer en förpackningsrelaterad fråga.  
 
Nyligen var Emballagepoolen inblandad i ett projekt då de skulle ta fram emballage åt 500 
artiklar. Projektet gick bra och kunden blev nöjd med resultatet. 

4.1.12.2 Volvo Personvagnar 
 
Emballagepoolen erbjuder tre tjänster: sitt standardemballage, distribution av kundens 
specialemballage och förpackningstekniska tjänster. Personvagnar använder de två första 
tjänsterna och har valt att tacka nej till den tredje tjänsten, vilken innebär att Emballagepoolen 
erbjuder sina kunder förpackningstekniska lösningar. Anledningen till att Personvagnar har 
tackat nej till denna tjänst är att de har egen personal som arbetar med för denna typ av 
tekniska frågor. Detta innebär att Emballagepoolen och Personvagnar inte har något 
samarbete när det gäller förpackningstekniska frågor, utan Emballagepoolen förser endast 
Personvagnars leverantörer med standard- och specialemballage. I och med att Personvagnar 
har tackat nej till ett samarbete kring förpackningstekniska frågor anser Emballagepoolen att 
de ska ligga lågt, detta för att bibehålla en god relation. 

4.1.12.3 Leverantörer 
 
Emballagepoolens inspektörer besöker inte bara poolens friställare utan även deras 
leverantörer, eftersom det är viktigt att alla i kedjan hanterar emballaget på ett korrekt sätt 
samt att de som önskar får hjälp att lösa förpackningstekniska frågor. Inspektörerna besöker 
även användarna i de fall då problem har uppstått. 

4.1.12.4 Transportörer 
 
Emballagepoolen anser att det är viktigt att det valda emballaget är anpassat till 
förädlingskedjans samtliga aktörer, även till transportörerna. Dock förekommer det inte något 
direkt samarbete mellan Emballagepoolen och transportörerna. Transportörerna har däremot 
kontakt med de Volvo Logistics anställda som arbetar med transportupplägg. Dessa personer 
får ta del av transportörernas åsikter och för därefter dessa vidare till Emballagepoolen. 
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Emballagepoolen är inte ute och studerar transporterna, men det händer att de besöker 
omlastningscentralerna och ser hur det fungerar där. Vid byggnationer av 
omlastningscentraler anser Emballagepoolen att det är viktigt att de är med, detta för att dessa 
ska anpassas till det emballage som används. 

4.1.12.5 Tekniska kommittén 
 
Den tekniska kommittén består av representanter ifrån Emballagepoolens största kunder samt 
av representanter ifrån Emballagepoolen. Denna kommitté har möte två gånger om året och 
under dessa möten presenterar Emballagepoolen vad de har för nya förslag eller vad de har till 
exempel sett på marknaden eller på mässor, dock händer det inte mycket på denna marknad. 
Under mötena kommer även kunderna med förslag och önskemål på nya emballage, dock är 
det ofta som de inte kan presentera vilka volymer som de är i behov av. Förutsättningen för att 
ett emballage ska bli kostnadseffektivt är att det efterfrågas i större volymer. I de fall då 
Emballagepoolen ska avgöra om ett emballage ska tas fram är det därför viktigt att kunderna 
talar om vilket behov de har och vad de är beredda att betala för emballaget.  
 
Emballagepoolen har en ständig kontroll över vilka emballage typer som marknaden 
efterfrågar och tar tillsammans med sina kunder fram nya emballage. Det är dock mycket 
sällan som nya emballage tas fram, eftersom användarna hittills har varit nöjda med de 
emballage typer som Emballagepoolen erbjuder. Emballagepoolen ser dock en framtida 
förändring av standardemballagen eftersom de får fler nya kunder, vilka efterfrågar andra 
typer av emballage.  
 
Inom kort kommer Emballagepoolen att introducera två nya plastlådor. För att 
introduceringen ska ge ett bra resultat har Emballagepoolen lagt upp en plan för hur 
introduktionen ska ske: 
 

Steg 1: Informationsbrev och enkät skickas ut till kunderna. Syftet är att 
undersöka ifall kunderna är intresserade av de nya emballagen. 
Steg 2: Produktfaktablad skickas ut till kunderna. 
Steg 3: Testlådor tillverkas. 
Steg 4: Teknikerna visar testlådorna för de största kunderna och frågar dem vad 
de tycker om de nya lådorna. 

 
Utvecklingen av de nya plastlådorna har kommit till steg tre och Emballagepoolen väntar på 
att testlådorna ska tillverkas. 
 
Respondenterna anser att deras marknadsgrupp bör arbeta betydligt mer med att marknadsföra 
sitt emballage och visa kunderna vilka bra emballage som de har att erbjuda och hur olika 
artiklar kan förpackas i dessa emballage.  

4.1.13 Framtid 
 
Emballage utvecklas kontinuerligt, detta för att effektivare emballage ska tas fram. Även 
företagsrelationer utvecklas och dessa kan påverka företags val av emballage. 
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4.1.13.1 Standardemballage 
 
Respondenterna anser att standardemballagen kan utvecklas mycket, men det krävs att någon 
har tid att göra det och svårigheten är att hitta ett koncept som många företag vill använda. 
Under intervjuerna ställde jag frågan om vem det är som ska driva på utvecklingen och till 
svar fick jag att det är nog de som logistikföretag som ska göra det, men att det inte ligger 
några direkta inkomster i det samt att det inte finns tillräckligt med tid för det. 
 
Respondenterna tror att de nuvarande standardemballagen kommer att förändras med tiden, en 
trolig utveckling är att det kommer att bli mer plast. Plast har många fördelar och en av dem 
är att det är ett mycket renare material än trä, eftersom träflisor och trädamm skräpar ner 
mycket. Plastemballage har även fördelen att de är lättare än emballage tillverkade av trä. 
Idag är det dock ekonomin som styr och då är det till plastens nackdel.  
 
Respondenterna tror att det går att göra mycket med plast och på marknaden finns det 
hopvikbara plastlådor, vilket anses vara ett system som skulle kunna utvecklas. Anledningen 
till att denna typ av plastlådor inte finns i Emballagepoolens sortiment är att det inte finns 
någon efterfrågan på denna typ av lådor, vilket leder till att det inte läggs ner några resurser på 
att ta fram sådana typer av emballage.  

4.1.13.2 Emballagepoolen 
 
Respondenterna tror att efterfrågan på logistikföretag som Emballagepoolen kommer att öka, 
eftersom det är effektivare att använda specialister. Denna utveckling anses dock vara på både 
på gott och ont. Det finns företag som har som strategi att minska antalet leverantörer och då 
har det uppkommit företag som endast har varit ett mellanled i förädlingskedjorna, vilket har 
inneburit mer hantering och längre transporter. I dessa fall har kostnaderna ökat istället för att 
minskat. 
 
Något som Emballagepoolen tror skulle kunna vara en utveckling är att de tar hand om hela 
emballage biten, vilket innebär att de skulle kunna ta hand om emballaget från det att det blir 
tomt vid monteringsplatsen. Detta skulle göra att företag skulle kunna koncentrera sig på sin 
produktion.  

4.1.13.3 Fords påverkan på Volvo Personvagnar 
 
Ford som bland annat äger Volvo Personvagnar, Aston Martin och Jaguar har gjort försök att 
ena sin koncern när det gäller emballage. Detta har dock varit svårt eftersom de olika bolagen 
använder sig av olika typer av emballage, Fords fabriker är anpassade efter 1000 bredd på 
pallarna och Volvo Personvagnars fabriker är anpassade efter 800 bredd på pallarna. Att byta 
emballagesystem är mycket kostsamt och komplext, vilket gör att det kan ta tid för Ford att 
ena sin grupp. Anledningen till att Ford vill ena sin grupp är att de olika bolagen i framtiden 
ska använda sig av gemensamma komponenter, vilket innebär att det underlättar för 
leverantören ifall artiklarna kan packas i samma emballage oberoende av vilken fabrik som 
artikeln ska skickas till. 
 
Idag använder sig Ford av både Emballagepoolen och Chep, vilket innebär att utvecklingen 
kan leda till att Emballagepoolen mister affären eller får möjligheten att bli Fords ende 
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leverantör av emballage. Emballagepoolen anser att de är mycket kostnadseffektiva, vilket gör 
att de tror att det kan bli svårt för någon konkurrent att konkurrera ut dem.  

4.2 Volvo Personvagnar AB 
 
På Volvo Personvagnar arbetar åtta logistiker med emballagerelaterade frågor som rör den 
löpande produktionen och tolv logistiker arbetar med att ta fram logistik- och 
förpackningslösningar till artiklar som ska monteras in i nya bilmodeller. Respondenterna 
anser att de är relativt bra på att skapa förpackningar, men ifall de fick mer resurser skulle de 
kunna utveckla sitt samarbete med leverantörerna. Detta samarbete skulle kunna leda till att 
bättre förpackningar skapas och att de skapas i ett tidigt stadium.  
 
Jag frågade respondenterna huruvida de anser att det är möjligt att lägga ut 
emballagerelaterade frågor på leverantörer, respondenterna var kluvna i den frågan. Några 
ansåg att de inte skulle outsourca den verksamheten eftersom de har mycket resurser och 
kunskaper på Personvagnar. 
 
De flesta ansåg dock att det är möjligt att lägga ut vissa delar av verksamheten och att det 
hade lett till att de hade fått mer renodlade arbetsuppgifter. Den strategiska biten är dock en 
del av verksamheten som anses viktig att behålla inom företaget. Det anses viktigt att 
företaget sätter upp riktlinjer, detta för att logistikerna ska veta åt vilket håll som de ska arbeta 
mot. Djupkunskaper och framtagning av specialemballage är två delar som respondenterna 
anser att Personvagnar kan lägga ut på leverantörer.  
 
Vid framtagandet av en ny bilmodell krävs det att 80-100 stycken specialemballage utvecklas. 
I de fall då logistikerna har bestämt vilka krav som emballagen ska uppfylla är det möjligt att 
låta leverantörer konstruera dessa specialemballage. Val av enhetslast är ett val som 
respondenterna anser att Personvagnars logistiker ska göra, eftersom de har en god inblick i 
produktionen. Logistikerna har många arbetsuppgifter, vilket har lett till att Personvagnar har 
anställt en förpackningstekniker, som ska hjälpa logistikerna med att ta fram 
förpackningslösningar.  

4.2.1 Tre fabriker 
 
Volvo Personvagnar har tre sammansättningsfabriker, vilka ligger i Torslanda, Gent och 
Uddevalla. Fabrikerna i Torslanda och Gent producerar ungefär lika många bilar och de är 
uppbyggda på ett liknande vis. Fabriken i Uddevalla är en liten fabrik, vars produktion skiljer 
sig ifrån de två andra.  
 
Personvagnar försöker i möjligaste mån att välja att använda samma emballage och enhetslast 
till en artikel oberoende av till vilken fabrik som den ska gå till. Anledningen till detta är att 
det ska underlätta för leverantörerna, eftersom artiklarna kan packas i samma emballage 
oavsett till vilken fabrik som de ska till. 
 
Det kan uppstå problem då en fabrik har ett stort behov av en artikel och en annan fabrik har 
ett litet behov av samma artikel. Problem kan även uppstå på grund av att de olika fabrikerna 
har olika åsikter. Torslanda och Gent har olika åsikter om vad montören ska göra, vilket har 
betydelse för utformningen av förpackningen och valet av emballage.  
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Gent anser att montören ska bryta ner emballaget vid banan. Torslanda anser att montören ska 
bygga bilar och inte röra emballaget. Torslanda anser även att om emballaget ska brytas ner 
vid banan kommer det att uppta en mycket stor yta vid banan, eftersom det måste finnas plats 
vid banan där det tomma emballaget kan läggas.  
 
Gent och Torslanda har även olika åsikter kring enhetslasternas storlek. Torslanda vill på 
grund av platsbristen och montörernas effektivitet använda små enhetslaster. Gent vill 
använda större enhetslaster, detta för att minska emballagekostnaden per artikel samt för att 
minska den interna hanteringen.  
 
I Uddevalla tillverkas en bilmodell som inte tillverkas i någon av de andra fabrikerna, vilket 
leder till att Uddevalla fabriken inte har behov av samma artiklar som de övriga har. 
Personvagnar väljer oftast att förpacka dessa artiklar i standardemballage med olika typer av 
skummellanlägg, eftersom det är det billigaste alternativet. Det är mycket kostsamt att ta fram 
specialemballage till artiklar som efterfrågas i en låg volym. Dessutom finns det mycket mer 
tid till att packa upp artiklar i en fabrik som producerar en låg volym. I Torslanda och Gent är 
det ont om tid, vilket leder till att de kräver lätthanterliga förpackningar som underlättar 
plockningen av artiklar. I och med att dessa två fabriker producerar en högre volym finns det 
större ekonomiska belägg för att ta fram specialemballage. 

4.2.2 Nya bilmodeller 
 
Emballagefrågan uppkommer under konceptfasen, då en ny bilmodell tas fram. Under 
konceptfasen beräknas bilens totalkostnad, vilken ligger som underlag för om bilen ska 
tillverkas eller ej. I bilens totalkostnad ska samtliga kostnader ingå, även emballagekostnaden, 
vilket leder till att det är viktigt att emballagefrågan är med redan ifrån början. Det anses även 
viktigt för att kunna utforma arbetsplatserna och för att ta fram vilka utrustningar som ska 
användas. Första steget är att undersöka om artikeln ska förpackas i standard- eller 
specialemballage, vilket är viktigt att veta för att kunna räkna ut bilens totalkostnad. 
 
Ifall artikeln ska förpackas i standard- eller specialemballage är beroende av hur känslig 
artikeln är samt vilka krav som produktionen ställer för att en effektiv hantering ska erhållas. I 
första hand väljs standardemballage eftersom det anses vara betydligt billigare att använda 
standardemballage än att investera i ett nytt specialemballage, samt att personalen är van vid 
att använda standardemballage. En annan fördel med att välja standardemballage är att antalet 
emballagevarianter minskar, vilket minskar kostnaderna. En respondent berättade att det inte 
är alltid som ett standardemballage är den billigaste lösningen:  
 
”Kan vi undvika att investera pengar i specialemballage, det är nog möjligt tänker man. Men 
då får man ju tänka på alla de andra faktorerna, om detaljen kommer fram hel, är ergonomin 
bra och alla dom här frågorna och sen får vi se på kostnaderna. Det är inte alldeles säkert att 
standardemballaget alltid är den billigaste lösningen.” 
 
I de fall då artikeln är känslig och därmed inte kan förpackas i ett standardemballage tas nästa 
steg, en kombination av special- och standardemballage. Att kombinera ett specialemballage 
med ett standardemballage är något som ofta väljs. Det finns mycket skivor och mjuka 
emballage som kan användas för att skydda artiklarna, vilka även är returemballage. I figur 34 
visas en typ av specialmellanlägg, det är en wellpapp skiva som är inlindad i foam och detta 
emballage är ett returemballage. Ett exempel på en förpackning som är en kombination av ett 
special- och standardemballage är paneler som viras in i foam och packas i en pall. Detta 
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alternativ ger dock en tidskrävande hantering samt att miljöbelastningen och kostnaderna blir 
höga. I de fall då det inte går att skapa någon effektiv och skyddande lösning med 
standardemballage tvingas logistikerna ta steget fullt ut och utveckla ett specialemballage, 
kostnadskurvan stiger kraftigt för varje steg som tas. 
 

 
 

Figur 34: Specialmellanlägg, wellpapp inlindat i foam. 
 
I det stadiet då Personvagnar har beslutat sig för att bilen ska tillverkas och logistikerna har 
valt ett standardemballage är nästa steg att ta reda på vilket standardemballage som ska väljas, 
vilket beror på enhetslastens storlek. I det stadiet då en förpackning är vald är det viktigt att 
emballaget fylls ordentligt med artiklar, detta för att transporterna ska utnyttjas. Dock är det 
viktigt att logistikerna inte endast fokuserar på att fylla emballaget, utan även tänker på att 
artiklarna ska vara förpackade på ett sådant sätt att de bibehåller sin kvalité. 
 
Vid produktionsstart är det ofta som personalen upptäcker att emballaget rymmer fler artiklar 
än vad som är förpackat i det. För att ta vara på fabrikspersonalens åsikter och erfarenheter 
har Personvagnar skapat en idépool, där personalen kan lägga sina förslag. Att få in idéer ifrån 
personalen anses vara viktigt, men det är dock inte alltid som dessa idéer kan förverkligas. Ett 
fenomen som kan sätta stopp för idéerna är Corn Flakes principen, det är nämligen på det 
sättet att leverantören kan fylla emballaget och i transporten skakar artiklarna ihop och när 
personalen i fabriken öppnar emballaget ser det ut som leverantören hade kunnat fylla 
emballaget mer. Detta fenomen är speciellt vanligt när det gäller artiklar som till exempel 
plast- och stålklipps.  
 
Personvagnar tar de emot idépoolsförslag upp till 2-3 månader efter produktionsstart, därefter 
ska artiklarna vara förpackade i lämpliga förpackningar. Logistikerna har en uppsamlingsträff 
efter produktionsstart och går igenom alla artiklar och deras emballage för att undersöka om 
de kan fylla emballagen med fler artiklar än vad de har valt att göra. Teknikerna i fabriken 
följer ständigt logistikernas val av enhetslaster och kontrollerar så att dessa är rimligt valda 
samt att de får plats vid banan.  

4.2.3 Val av förpackning 
 
Valet av förpackning är en kompromiss av ett stort antal olika krav ifrån olika håll. Det anses 
mycket svårt att ta fram en förpackning som uppfyller samtliga aktörers krav till 100 procent, 
utan logistiker tvingas till att prioritera. Att artikeln bibehåller sin kvalité är Personvagnars 
grundkrav och frågor som rör ergonomi och säkerhet anses mycket viktiga att ta hänsyn till. 
 
Det är viktigt att förpackningen är funktionell, lätthanterlig, ergonomisk, hel och ren, 
miljövänlig samt kostnadseffektiv i hela kedjan från leverantör via transportör till fabrik. Det 
är även viktigt att logistikerna har en helikoptersyn och tar hänsyn till alla de ingående 
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delarna, detta för att effektiva förpackningar ska väljas. Det är även viktigt att logistikerna vet 
vilka krav som kunderna har. Personvagnars kunder anser att kvalitén är mycket viktig samt 
att förpackningen fyller sin funktion till en rimlig kostnad, de bryr sig inte om vad 
Personvagnar använder för typ av emballage eller enhetslaster. Respondenterna anser dock att 
emballage en viktig del i deras verksamhet, eftersom emballaget påverkar logistiken i en 
mycket hög grad: 
 
”Jag brukar säga det om du ser hela logistiken, hela kedjan, om du ser det som en stege. Och 
om du tar bort emballaget så är det som om du tar bort två tre pinnar. Det är ju emballaget 
som är lastbäraren i logistikflödet, anser jag. Om du bortser ifrån emballaget när du gör 
logistikupplägget så är du illa ute.” 
 
Utvecklingen av förpackningar drivs av logistikerna, men det finns ett antal kravställare som 
till exempel fabriken, leverantören, transportören, ergonomi, miljö med mera.  

4.2.3.1 Skydda produkten 
 
Förpackningens viktigaste uppgift är att skydda artikeln ifrån att bli skadad. Det anses viktigt 
att de artiklar som monteras in i bilen är av högsta kvalité.  
 
Det är viktigt att emballaget är helt, rent och torrt för att kunna bibehålla artiklarnas kvalité. 
Ur den synvinkeln är det en nackdel att använda sig av poolsystem, eftersom en låda kan ha 
används till oljiga kugghjul och i nästa flöde ska textilier förpackas i den. Detta leder till att 
det är oerhört viktigt att poolens samtliga användare tar sitt ansvar. Problemet är de användare 
som inte bryr sig om emballagets kvalité, vilket kan leda till att användare som Personvagnar 
med höga kvalitetskrav inte kan använda poolen. 
 
Plastlådorna hålls rena genom att de tvättas efter varje användning, men träpallarna är en typ 
av emballage som inte tvättas och risk finns därför för att dessa blir smutsiga. I de fall då 
värmeskyddsplåtar eller plåtprodukter som har ett ytskikt av pressolja ska transporteras, finns 
det risk för att denna olja rinner av och på pallen. I de fall då artiklar med höga renlighetskrav 
ska förpackas väljer Personvagnar ofta att lägga en stor plastpåse i pallen och därefter läggs 
artiklarna i emballaget. Emballagets renlighet påverkar därför inte logistikernas val av 
emballage i någon större utsträckning utan de väljer att förpacka artiklar i ett emballage som 
rymmer den enhetslast som efterfrågas. Därefter får logistikerna se till att förpackningen är 
ren, genom till exempel att lägga en plastpåse i den. Ett dåligt emballage är ett emballage som 
lätt blir fuktigt, samt ifall fukten stannar kvar i emballaget. 
 
Det är även viktigt att emballaget är tåligt, eftersom hanteringen ofta sker vårdslöst. Det är 
truckarna som är den främsta orsaken till att godset skadas, eftersom truckförarna ofta är 
stressade och hanteringen ska ske effektivt. Det är främst stålrack som går sönder, medan 
pallar med kragar är en tåligare typ av emballage. Dock anses det relativt sällan som 
emballaget går sönder med tanke på den stora mängd gods som Personvagnar hanterar samt 
det antal truckar som hanterar godset på vägen till fabriken.  
 
Det är främst under hanteringen som gods skadas, risken för skador är inte stor då godset 
transporteras. Dock kan godset skadas under transporten, ett problem är att en del lastbilar tar 
bort luftfjädringen då de ska köra in i båtar. Lastbilar utan fjädring kan skutta in i båten och då 
kan det uppkomma stora krafter som kan skada känsliga artiklar. Detta leder till att 
Personvagnar har fått lägga om vissa rutter, detta för att lastbilar inte ska köras på båtar. I de 
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fall då artiklarna skadas under transporten försöker Personvagnar att ta reda på orsaken, 
genom att till exempel mäta de krafter som uppkommer.  
 
Ytterligare en faktor som kan skada artiklarna är transportavståndet. I de fall som artiklarna 
transporteras ifrån avlägsna delar av världen som till exempel Asien, innebär det att godset får 
transporteras långa sträckor och att många omlastningar krävs. Dessa omlastningar kan leda 
till att artiklarna skadas, vilket innebär stora problem eftersom ledtiderna är långa. För att 
minska detta problem kan lager placeras i närheten av fabriken. 
 
Enhetslastens storlek bestäms efter det behov av artiklar som fabriken har. Enhetslasterna får 
inte bli för stora i förhållande till behovet eftersom då blir godset stående vid banan en längre 
tid, vilket ökar risken för att godset skadas och att personalen slänger skräp i emballaget. Ett 
annat problem med stora enhetslaster är att det kan bli för många lager av artiklar i emballaget 
och dessa lager kan trycka på varandra, vilket kan leda till att de artiklar som ligger underst 
skadas. Det är även viktigt att logistikerna väljer en stapelbar förpackning, vilken inte ger vika 
eller går sönder då andra godsenheter ställs ovanpå, se figur 35. Personvagnars krav när det 
gäller stapelbarhet är att förpackningen ska klara av att 4-5 pallar staplas ovanpå varandra. En 
fördel med små enheter är att om det skulle uppstå kvalitetsproblem är det möjligt att detta 
upptäcks tidigt och då företaget inte har hunnit ta emot stora mängder artiklar av dålig kvalité. 
 

 
 

Figur 35: Svaga förpackningar staplas ovanpå varandra, den understa ger vika. 
 
Vilket material som emballaget är tillverkat av kan också påverka artiklarna och deras kvalité. 
Trä är ett material som ger ifrån sig mycket damm och flisor, vilket kan vara förödande i 
fabriker som har mycket höga krav på renlighet. Plast är ett betydligt renare material, men 
problemet med plast är att det är ett mycket dyrare material än trä. 
 
Det är även viktigt att en förpackning är tätt och därmed skyddar artiklarna mot smuts och 
damm. I de fall då godset lagras utomhus är det även viktigt att emballaget är tätt och skyddar 
artiklarna mot regn. Det kan även finnas artiklar som ställer speciella krav på förpackningen. 
Ett exempel är elektroniska komponenter vilka ofta kräver ett ESD skydd, vilket skyddar dem 
ifrån statisk elektricitet.  
 
De logistiker som arbetar med att skapa förpackningar till artiklar har mycket att göra, vilket 
leder till att de ofta kör i samma spår. De vet till exempel att den här artikeln fanns även i den 
tidigare bilmodellen och då förpackades den i det här emballaget och då väljs samma 
emballage även den här gången. Detta anses vara synd eftersom det kan finnas bättre 
lösningar samt att artikeln kan ha förändrats jämfört med hur den har sett ut tidigare. I de fall 
då artikeln har förändrats något men då den har kvar sitt gamla namn kan det leda till att 
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logistikerna inte upptäcker att artikeln är förändrad, vilket kan det leda till att ett felaktigt 
emballage väljs.  
 
Trots att företag har fina modelleringsprogram som till exempel Catia, kan det kan det finnas 
ytor eller kontaktdon som måste skyddas och som logistikerna inte upptäcker. För att testa om 
en förpackning ger ett tillräckligt skydd är det bästa sättet att provpacka artikeln. Problemet 
med provpackning är att Personvagnar oftast inte har ett tillräckligt antal artiklar att 
provpacka med, se diagram 1. Problemet löses genom att låta leverantören, som har betydligt 
fler artiklar på ett tidigt stadium, att provpacka artikeln. Leverantören kan även ge råd om 
vilka emballage som är lämpliga att använda samt tala om hur mycket skydd en artikel kräver. 
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Diagram 1: I vilken grad Personvagnar har möjlighet till provpackning? 

 
Logistikernas mål är förpackningarna ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de vid 
produktionsstart endast kräver några små justeringar. Dessa justeringar är oftast relativt enkla, 
det kan exempelvis handla om att 200 artiklar har förpackats i en pall men emballaget rymmer 
250 artiklar. Det värsta som kan hända är om det uppstår kvalitetsproblem. 
Återrapporteringar, utredningar om varför det har uppstått kvalitetsproblem samt 
ersättningskostnader är mycket kostsamt. Detta är dessutom ett problem som måste lösas 
snabbt för att inte enorma kostnader ska uppstå, eftersom kvalitetsproblem kan i värsta fall 
leda till att banan stannar.  
 
En skadad artikel kan få allvarliga konsekvenser om den monteras in i bilen. Elektroniska 
styrenheter är ett exempel på mycket känsliga artiklar, vilka kan skadas utan att det är syns 
utanpå dem. Skador på denna typ av artiklar kan dessutom visa sig ett tag efter det att kunden 
har köpt bilen. Detta har gjort att Personvagnar har beslutat att de ska skrota de pallar med 
styrenheter som truckförarna tappar, oavsett vad det kostar.  
 
En artikel kan även konstrueras på ett sådant sätt att den blir tåligare mot de 
transportpåkänningar som uppstår. Detta leder till att logistikerna bör fundera över om de vill 
ha en tålig artikel eller om de vill lägga pengarna på ett tåligt emballage, se figur 35. 
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Figur 35: Ska pengar läggas på att skapa tåliga artiklar eller tåliga förpackningar? 
 
En respondent berättade att det finns fall då de tillåter att artiklar skadas. Ett exempel är ett rör 
som i ena ändan har en hatt och ifall hatten har åkt av röret under transporten eller hanteringen 
måste röret kasseras. Denna artikel förpackas i ett standardemballage, i vilket rören kan åka 
runt något. Detta leder till att hattarna kan åka av rören, men det är billigare att kassera en del 
rör än att använda specialemballage. En lösning hade varit att tillverka hattarna på ett sådant 
sätt att de sitter lite hårdare på rören, men detta kan leda till att personalen inte får av hattarna 
då rören ska monteras in i bilen.  
 
De sex logistiker som intervjuades fick svara på en enkät och undersökningen visade att det är 
sällan som godset skadats och ifall godset skadats är det sällan som det skadade godset leder 
till produktionsstopp. Under sökningen visade även att det skadade godset har en liten 
påverkan på Personvagnars kostnader, se diagram 2,3,4 nedan.  
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Diagram 2: I vilken grad uppkommer skadat gods? 

1 2 
1 – Transportpåkänningar 
2 – Emballage 
3 - Produkt 

3 
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Diagram 3: I vilken grad påverkar skadat gods produktionsstopp? 
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Diagram 4: I vilken grad påverkar skadat gods Era kostnader? 

 
Under enkätundersökningen frågade jag även respondenterna: Vilka är de främsta 
anledningarna till att godset skadas? Respondenterna svarade att de vanligaste orsakerna till 
att godset skadas är: 
 

• Vårdslös hantering 
• Truck tappar pall 
• Truck kör gafflarna genom kragarna 
• Pallar välter 
• Skador på emballaget, kvalitén på emballaget 
• Gods står ute och rostar 
• Felaktigt gjord förpackning i kombination med truckhanteringen 
• Leverantören packar på ett felaktigt sätt 
• Bristfälligt emballage, artiklarna i förpackningen kan repa varandra 

4.2.3.2 Hantering 
 
Hantering anses vara en faktor som är viktig att ta hänsyn till vid valet av förpackning och då 
är det främst personalens ergonomi som beaktas. En bra förpackning är en förpackning som är 
lätt öppna och som inte klämmer eller på något annat sätt skadar personalen. Förpackningen 
får inte heller vara konstruerad på ett sådant sätt att det finns någon risk att något kan sprätta 
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upp på personalen. Personvagnar anser att det är en stor fördel med att använda 
standardemballage i och med att det är välkända emballage som personalen vet hur de ska 
hantera. Returemballage anses även vara bättre än engångsemballage, eftersom 
engångsemballage kräver att det finns sopstationer i fabriken. 
 
Sekvensartiklar är en typ av artiklar som förpackas i specialemballage, eftersom dessa oftast 
är mycket komplexa enheter. Dessa artiklar förpackas även i specialemballage eftersom dessa 
artiklar hanteras ofta, vilket leder till att det är viktigt att det är lätt för personalen att öppna 
och låsa dessa emballage.  
 
Det är viktigt att emballaget är lätthanterligt i hela kedjan. Ett dåligt val av emballage kan 
exempelvis leda till att det blir svårt för leverantören att packa artiklarna, vilket leder till att 
artikelpriset höjs. En respondent berättade att han/hon har sett lösningar som har krävt tre 
personer för att artiklarna ska kunna packas, några som har hållit undan något och någon som 
har packat. Dessa lösningar kan ge en hög fyllnadsgrad vilket är viktigt i de fall då 
transportavstånden är långa. Nackdelen med dessa lösningar är att det även krävs tre personer 
för att kunna plocka upp artiklarna.  
 
Hanteringen kan minskas i och med att använda emballage som inte består av några lösa 
delar. Emballage som innehåller lösa delar ökar även risken för svinn på de ingående delarna. 
Fords platspallar med hopvikbara sidor anses därför vara ett bra emballage, eftersom dess 
sidor sitter fast på pallen samt att den är enkel att fälla ihop. Nackdelarna med denna plastpall 
är att den har en dålig fyllnadsgrad samt att den är dyr. 
 
Ur en ergonomisk synvinkel är det viktigt att personalen kan plocka artiklarna ur emballaget 
på ett ergonomiskt sätt, detta för att förhindra att personalen får till exempel ryggskador. Ur 
en hanterings synpunkt är det även viktigt att emballaget inte väger för mycket. Personvagnar 
har bestämt att personalen får maximalt lyfta 12 kilo och i de fall då personalen ska lyfta flera 
gånger i timmen sjunker nivån på den tillåtna lyftvikten. Personalen får på grund av detta inte 
lyfta några pallar, dock lyfts en del kragar. Kragarna kan också vara tunga och otympliga, 
vilket F-pallens kragar är. 
 
Leverantörerna klagar ofta på att kragarna är tunga, att de kan klämma sig på dem, att de kan 
få flisor i händerna och riva sig på de stift som sitter i kragarna. Leverantörerna har ofta större 
problem med dessa emballage än vad fabriken har, eftersom fabriken är anpassad till dessa 
emballage och har utrustningar för att hantera dem. Personalen i fabriken behöver inte lyfta, 
plocka eller bära, vilket leverantörerna gör i en större utsträckning. 
 
Både företagshälsovården och logistikerna är ofta nere i fabriken för att undersöka hur 
hanteringen sker. Företagshälsovården har satt upp ergonomiska regler, vilka ska skydda 
personalen. Det förekommer även utbildningar inom lyftteknik, dock är det sällan som dessa 
genomförs. För att ergonomiska problem inte ska uppstå är det viktigt att emballagen är 
konstruerade på ett sådant sätt att de är anpassade till den personal som ska hantera dem. L4-
pallar är ett exempel på ett dåligt emballage ur en ergonomisk synvinkel, eftersom det är svårt 
för montörerna att nå ner till botten på pallen. För att montören ska kunna nå artiklarna 
placeras denna typ av pallar på lutande plan eller i vaggor, vilka kan vinklas upp. 
Personvagnar försöker även att ta av den översta kragen innan pallen ställs vid banan, detta 
för att underlätta för montörerna. Montörerna rör aldrig emballaget utan godset står vid banan 
och montörerna plockar ur det, när emballaget är tomt kommer trucken och hämtar 
emballaget.  
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Plastlådor och L-pallar anses vara bra emballage eftersom de är lagom stora, flexibla och lätta 
att hantera. De större emballagen såsom F-pall, 701-pall och H-pall är i och med deras storlek 
mycket dåliga emballage. 701-pallen är 820x2400 millimeter, vilket bland annat leder till att 
locken och kragarna blir mycket tunga och tunga för den personal som ska lyfta dem. Det är 
även svårt för montörerna att nå artiklarna i dessa stora emballage. Dessa emballage används i 
fall då långa artiklarna ska förpackas.  
 
Combitainern anses vara ett stort och bra emballage i och med att dess gavel kan tas bort, 
vilket gör att montören kan gå in i emballaget och plocka artiklarna. Combitainern är dock 
svår att bryta ner, eftersom dess sidor är stora och tunga. De gamla gavlarna är tillverkade av 
plywood och de nyare är tillverkade av cellplast, vilket är ett betydligt lättare material.  
 
Det är även viktigt att logistikerna vid val av emballage tänker på den arbetsmiljön som 
personalen vistas i. Det är viktigt att det tas fram tysta emballage, det får inte låta som ett 
bryggeri när emballagen går på rullbanorna.  
 
För att minska den interna hanteringen försöker Personvagnar att ställa så mycket gods som 
möjligt vid banan, vilket leder till att det är viktigt att använda emballage som utnyttjar 
banans längd på ett effektivt sätt. Enhetslastens storlek kan ha stor betydelse för den interna 
hanteringen, förpackas en högfrekvent artikel i en liten enhetslast ökas den interna 
hanteringen, eftersom truckarna ständigt måste fylla på materialet vid banan.  
 
Personvagnar arbetar med något som de kallar för SMF, Synchronous Material Flow, vilket 
går ut på att minska enhetslasterna detta för att kunna korta banans längd. De stora fördelarna 
med att krympa banan är att montörerna inte behöver gå så långt för att hämta material, långa 
avstånd kan uppta mycket av montörernas tid. Personvagnar har räknat ut att 200 stycken 
personer kommer till jobbet varje dag för att bara gå. Nackdelen med små enhetslaster är att 
den interna hanteringen ökas.  
 
Ur en hanterings synvinkel är det även viktigt att det tomma emballaget är lätt att bli av med. 
Hanteringen av tomt emballage anses vara omfattande i och med att det måste köras ifrån 
banan och ut på gården. Därefter kommer en lastbil och hämtar det och kör det till Volvo 
Logistics som bryter ner det.  
 
Valet av emballage påverkar även den interna logistiken i och med att olika emballage kräver 
exempelvis olika truckar och pallställ. Logistikerna bör även tänka på att 
hanteringsutrustningar som till exempel traverser och lyftverktyg ska kunna komma åt.  
 
En annan viktig del att beakta är att det emballage som används är standardiserat samt att 
endast ett fåtal olika emballage används, vilket ökar möjligheterna för en standardiserad 
hantering. I de fall då många olika typer av emballage används skapas ett komplext system. I 
Torslandafabriken görs det ständigt omflyttningar, vilket leder till att det blir mycket jobb att 
flytta om ifall emballagen inte är standardiserade. 

4.2.3.3 Lager 
 
De artiklar som kommer till Torslandafabriken lagerhålls i ett automatlager. Ett dåligt val av 
emballage kan leda till att godset inte är anpassat till detta lager, vilket till att kostnader för att 
lagerhålla detta gods på ett speciellt ställe uppkommer.  
 

 74



Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Var ett företag väljer att lagerhålla sina artiklar har också betydelse för valet av emballage. 
Det krävs olika typer av emballage beroende på om godset ska lagerhållas utomhus, under 
skärmtak eller inomhus.  
 
Val av leverantör är ett val som kan påverka lagerhållningen. I de fall då ett företag handlar 
med länder som till exempel Thailand, som ligger långt bort, krävs det mycket större lager för 
att säkerhetsställa sig.  

4.2.3.4 Transport 
 
Det är viktigt att välja ett emballage som utnyttjar transporterna på ett bra sätt samt att försöka 
köpa artiklar ifrån leverantörer som ligger i närheten av fabriken, detta för att minska de 
mycket höga transportkostnaderna. För att transportens volymutnyttjande ska blir högt är det 
viktigt att tänka på att använda emballage som kan staplas ovanpå varandra samt att en 
lämplig multipel väljs. Det är även viktigt att emballaget inte upptar en stor volym i 
transporten. Emballage med en hög fyllnadsgrad innebär att transporterna utnyttjas väl, att 
antalet transaktioner minskar samt att fabriken inte behöver byta pall lika ofta. 
 
L-pallen har fördelen att den är flexibel, vilket leder till större möjligheter att utnyttja 
transporten. Fords plastpall är ett exempel på ett emballage som inte är flexibelt i och med att 
denna pall har en fix höjd. 
 
För att utnyttja transporterna på ett bra sätt använder sig Personvagnar av så kallade 
Mjölkrundor. Det är lastbilar som kör runt i ett område och hämtar upp gods ifrån olika 
leverantörer, detta för att bilarna ska bli fyllda.  
 
Det anses även viktigt att tänka på att transporterna av tomt emballaget ska utnyttjas väl. De 
koniska lådorna anses därför vara ett bra emballage eftersom dessa kan staplas i varandra 
under returtransporten, vilket leder till att volymen av tomt emballage minskar. Plastlådor 
med raka kanter är ett mindre bra emballage eftersom dessa upptar lika stor volym oavsett om 
de är fulla eller tomma. 
 
Logistikerna bör dessutom beakta att olika transporter kräver olika tåliga emballage, 
järnvägstransporter exempelvis kräver mycket tuffare emballage än vad biltransporter kräver. 
Anledningen till att järnvägstransporter kräver tuffare emballage beror på att vid rangeringar 
uppkommer det kraftiga retardationskrafter. I de fall då godset ska fraktas med båt är det 
viktigt att emballaget skyddar artiklarna mot den jämna frekvens som kan uppkomma på sjön. 

4.2.3.5 Sammanhålla godset 
 
Det är viktigt att förpackningen är en stabil enhet, den måste hänga ihop för att inte skada 
artiklarna. Vid användandet av emballage med rörliga delar är det viktigt att se till att dessa 
emballage hanteras på rätt sätt, annars kan allvarliga konsekvenser uppstå och personalen kan 
bli allvarligt skadade. När det gäller emballage med rörliga delar är det oerhört viktigt att 
personalen ser till att låsa emballagen ordentligt. I de fall då emballagen inte låses ordentligt 
är risken stor för att emballaget öppna sig då det transporteras, artiklarna kan åka ur och åka 
på någon människa. I de fall logistikerna tvingas till att välja ett emballage som har en dörr 
med lås är det därför viktigt att denna konstrueras på ett sådant sätt att den är lätt att öppna 
och stänga. Detta för att emballaget ska vara lätt att hantera samt att dörren ska låsas på ett 
korrekt sätt.  
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4.2.3.6 Informera 
 
Volvo Personvagnar märker sitt gods med flaggor. På dessa flaggor finns det fem stycken 
streckkoder, vilka talar om följesedelsnummer, artikelnummer, antal artiklar, 
leverantörsnummer och kollinummer. I godsmottagningen läses flaggorna av manuellt med 
hjälp av en trådlös streckkodsläsare. Efter det att streckkoderna har lästs av tankas 
informationen över ifrån läsaren och in i Personvagnars datasystem, vilket har kontroll på 
godset och vilka behov som finns. Det är viktigt att streckkoderna är av en bra kvalité för att 
erhålla en effektiv avläsning. 
 
Personvagnar anser att deras märkning fungerar bra, dock kan det uppstå problem med att läsa 
av streckkoderna. Den vanligaste orsaken till att streckkoderna inte kan läsas av är att trycket 
på flaggorna är suddigt, vilket ofta beror på att leverantörernas skrivare behöver nytt bläck. 
Det kan även vara svårt att läsa av streckkoderna i de fall som godset har stått ute eller om 
flaggorna hänger lösa. Flaggorna häftas fast på träemballaget och ibland kan det sitta så 
mycket häftor i en krage att det inte går att sätta på en ny flagga. 
 
Jag frågade Personvagnar om de ansåg att märkningssystem som RFID hade underlättat deras 
hantering, men de anser att det inte hade gjort det och att det är ett alldeles för dyrt system. 
Dessutom vill de att artikelnumret ska vara synligt, detta för att de som hanterar godset ska se 
vad emballaget innehåller.  
 
Det kan gå så långt att felmärkningar av godset leder till produktionsstopp. Ett exempel som 
togs upp var att några dagar tidigare stannade banan i 19 minuter på grund av att leverantören 
hade märkt godset med ett felaktigt artikelnummer. Det anses dock mycket sällan som 
produktionsstopp uppkommer på grund av att godset är felmärkt, se diagram 5. 
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Diagram 5: I vilken grad anser Du att produktionsstopp uppkommer på grund av felmärkningar? 

 
Produktionsstopp kan även inträffa på grund av att artiklar försenas till banan, detta problem 
kan uppkomma då artiklarna är svåra att identifiera eller på grund av att artikeln eller 
emballaget är svårhanterligt. Detta inträffar dock mycket sällan och då detta inträffar skriker 
montörerna till truckförarna som kommer på en gång, eftersom deras lön baseras på ett 
bonussystem och stannar banan sänks deras lön. Detta bonussystem leder till att truckförarna 
är mycket skärpta och har en hög prioritet på att banan hela tiden ska ha tillgång till artiklar. 
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För att undvika att banan stannar arbetar sex-sju stycken människor med att se till att godset 
kommer till fabriken. Det kan inträffa att en leverantör får kapacitetsbrist och därmed inte kan 
leverera. Andra problem som kan inträffa är kvalitetsproblem som kan leda till att banan 
stannar. Dessa materialstyrare har därför ständig kontroll på att godset kommer till fabriken.  

4.2.3.7 Marknadsföra 
 
Ford har som mål att de bolag som ingår i koncernen ska använda samma typ av emballage, 
detta för att leverantörernas hantering ska underlättas. Detta är ingen lätt uppgift för Ford och 
det förs mycket diskussioner. Jaguar, Aston Martin och Landrover kan inte ens komma 
överens om vilken färg det ska vara på emballaget. Dessa tre bolag har gröna plastlådor, Ford 
har blå plastlådor och Volvos lådor har en annan blå nyans.  
 
Aston Martin är det företaget som har det bästa argumentet för att de ska få fortsätta använda 
sina mörk gröna lådor. Anledningen till detta är att Aston Martin endast tillverkar några tusen 
bilar om året och de använder sin fabrik som ett visningsrum för sina kunder. Deras kunder 
betalar extra för att få komma till fabriken och få titta på när deras bil byggs. Kunderna får gå 
runt i fabriken och överallt står det gröna Aston Martin lådor. Skulle det stå en blå Ford låda 
bland alla dessa gröna lådor skulle kunderna bli misstänksamma och tro att det sitter billiga 
Ford delar i deras två miljoners bil. Detta skulle leda till att varumärket sjunker i värde. Deras 
argument är oklanderliga och det är ingen som vågar säga emot dem. Jaguar och Landrovers 
argument liknar de som Aston Martin har. 
 
Jag berättade om Aston Martins argument för en respondent och han/hon sa att de kanske 
skulle reagera på samma sätt om de skulle byta färg på sitt emballage, eftersom deras blåa 
färg är starkt förknippat med Volvo. Dock får inte lådorna bli röda, eftersom rött förknippas 
med artiklar som inte får användas utan som ska kasseras. 

4.2.3.8 Miljövänlig 
 
Samtliga respondenter på Personvagnar anser att det är oerhört viktigt ur miljösynpunkt att det 
emballage som används har en lång livstid och att det återanvänds, vilket leder till att de anser 
att returemballage ska användas i så stor utsträckning som är möjligt. Returemballage anses 
även vara det mest kostnadseffektivaste alternativet. Personvagnar har som policy att i första 
hand använda returemballage, vilket leder till att Personvagnar idag använder mindre än en 
procent engångsemballage. Engångsemballage används till artiklar som kommer ifrån länder 
som ligger långt bort, som till exempel Asien. Det hade blivit dyrt att skicka ner emballage 
dit, det är billigare att köpa engångsemballage och slänga det. Ett undantag är dock 
växellådorna som tillverkas i Japan och dessa var förr förpackade i wellpapp, men på grund 
av att det kostade mycket pengar att ta hand om all wellpapp har Personvagnar valt att 
förpacka växellådorna i returemballage. 
 
Det anses även vara viktigt att de emballagematerial som används inte är miljöfarliga. För att 
logistikerna ska veta vika material som de bör använda har de tillgång till listor, där de olika 
materialen är graderade beroende på hur bra de är ur miljösynpunkt. Listorna ska hjälpa 
logistikerna att välja de material som är bra ur miljösynpunkt och få dem att undvika de som 
är mindre bra. Dock förekommer det fall då logistikerna tvingas att använda till exempel vissa 
typer av plaster som är miljöfarliga, detta på grund av att dessa plaster kan ha speciella 
egenskaper. Det kan vara egenskaper som till exempel att de står emot vissa ämnen eller att de 
inte repar känsliga detaljer. En typ av emballage som kan vara tillverkat av miljöfarliga 
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platser är de kammar som används som inneremballage och i vilka artiklarna ställs i för att de 
inte ska repa varandra, se figur 36.  
 

                                            
  

Figur 36: En schematisk bild över hur en kam kan se ut. 
 
När det gäller standardemballage förutsätter Personvagnars logistiker att Emballagepoolen har 
tänkt på miljön och endast erbjuder standardemballage som är tillverkat av miljövänliga 
material. 
 
När det gäller miljöaspekterna är det inte bara emballagematerialet som Personvagnars 
logistiker tänker inte på, utan de försöker även att minska den mängd emballage som används. 

4.2.3.9 Enhetslast 
 
Enhetslastens storlek är en parameter som är kopplat till många av de innan nämnda 
faktorerna samt har en stor påverkan på den totala kostnaden. Enhetslastens storlek beror på 
artikelns storlek, det behov som Personvagnar har, vilken yta som finns tillgänglig vid banan 
samt hur långa ledtiderna är. Personvagnar har en policy vilken talar om hur många timmars 
eller dagars produktion som enhetslasten ska rymma.  
 
En liten enhetslast kan leda till en omfattande intern hantering. En stor enhetslast kan uppta en 
stor yta vid banan, leda till att montörerna får gå långt, leda till stora lager samt att det finns 
risk att godset får stå vid banan en längre tid.  
 
Ifall behovet av en artikel är lågt eller ifall artikeln är liten väljer logistikerna att förpacka 
artikeln i plastlådor. Är behovet av artikeln högt eller ifall artikeln är stor förpackas artikeln i 
större emballage. Dock är det mycket ont om plats i fabriken samt att variantfloran på artiklar 
är mycket stor, vilket leder till att logistikerna tvingas till att krympa enhetslasterna för att få 
plats. Problem kan uppstå då artiklarna är stora och inte kan förpackas i mindre emballage, 
dessa problem får då lösas genom att det byggs en separat förstation. Dock försöker 
logistikerna att undvika förstationer eftersom dessa är kostsamma och ökar hanteringen. I de 
fall då de har tillgång till ytor utnyttjas dessa och större emballage används, detta för att 
minska emballagekostnaden per artikel samt att stora emballage ger en billigare logistik.  
 
Vid de tillfällen då platsbrist råder är det ofta som Personvagnar väljer att förpacka artiklarna i 
två L2:or istället för i en L4. Detta för att skapa möjligheten att ställa två pallar ovanpå 
varandra i hyllor vid banan, därmed utnyttjas ytan vid banan på ett bra sätt. En respondent 
berättar att om de skulle endast förpacka artiklarna i pallar och sluta använda plastlådor, hade 
de haft oerhörda mängder artiklar i lager samt att de inte hade fått plats med artiklarna vid 
banan.  
 
Inköpskvantiteten av artiklar är en parameter som kan påverka valet av emballage, eftersom 
Gent och Torslanda har bestämt vilka produktionsbehov som lagren ska täcka. Oftast är 
artiklarna så stora att de fyller en hel pall, men det finns även små artiklar som fabrikerna har 
ett litet behov av. Dessa artiklar förpackas i små enhetslaster, men på grund av artiklarnas 
storlek kan även de minsta emballagen rymma mer än vad fabriken vill ta hem. Dessutom är 
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det kostnadseffektivare ur en logistisk synvinkel att ta hem 100 artiklar i taget än att ta hem 
5*20, dessa två alternativ ger även olika emballagekostnader. 
 
Leverantören är en viktig kravställare som har möjlighet att påverka enhetslastens storlek, 
eftersom valet av enhetslast påverkar hans produktion. Ifall leverantören till exempel 
tillverkar batcher på 1000 stycken, är det lämpligt för honom att packa 100 stycken i tio 
pallar. Ifall Personvagnar i detta fall önskar 75 stycken artiklar i sina pallar kan det bli lite 
komplicerat för leverantören, vilket kan leda till att han höjer produktpriset. 
 
I takt med att produktionstakten ökar och minskar måste logistikerna se till att enhetslasterna 
storlek kontinuerligt förändras, detta för att de ska vara anpassade till det behov som 
produktionen kräver. Detta är en av logistikernas arbetsuppgifter och det är en uppgift som 
respondenterna anser kan vara svårt att lägga ut på någon leverantör, eftersom den kräver en 
god inblick i produktionen. 

4.2.4 Emballage- och Förpackningskostnad 
 
Respondenterna anser att det är viktigt att se helheten och inte stirra sig blind på vad en pall 
kostar. Det är inte kostnaden för pallen som ska optimeras, utan det är den totala kostnaden 
som ska vara så låg som möjligt. I de fall då logistikerna stirrar sig blinda på vad emballaget 
kostar finns det risk för suboptimering, vilket kan leda till att en dyr förpackningslösning 
väljs. Vid val av förpackning är det därför viktigt att logistikerna tar hänsyn till alla 
parametrar som ingår. 
 
Jag frågade respondenterna om vilka faktorer som de anser ingår i den totala 
emballagekostnaden. Jag erhöll en mängd olika svar och jag förstod att detta var en svår fråga 
som inte hade något exakt svar. Transaktionspriset är den faktor som respondenterna först och 
främst tog upp. En del ansåg att emballagekostnaden endast bestod av transaktionspriset, 
medan andra ansåg att fler faktorer borde ingå i den totala emballagekostnaden. De 
respondenter som ansåg att den totala emballagekostnaden inte enbart bestod av 
transaktionspriset berättade att svårigheterna ligger i att emballaget påverkar en mängd andra 
kostnader.  
 
Transportkostnaden är en mycket stor kostnad, vilken påverkas av det volymutnyttjande 
emballaget ger. Hanteringskostnaden är en annan kostnadsfaktor som påverkas av valet av 
emballage. I de fall då ett emballage kräver en speciell hanteringsutrustning, vid till exempel 
monteringsbanan, bör denna utrustning räknas till emballagekostnaden. Emballaget påverkar 
även lagerhållningskostnaderna. Emballagets påverkan på lagerhållnings- och 
hanteringskostnaderna anses dock vara relativt liten. Det är transportkostnaderna och 
transaktionspriset som är de två största posterna i logistikkostnaden. Ersättningskostnad och 
kvalitetsbristkostnad är två andra kostnader som emballaget påverkar. Kvalitetsbristkostnaden 
uppstår då artiklarna skadas, artiklarna inte kommer fram eller då artiklarna är fel 
identifierade. Kvalitetsbrist i kombination med små lager kan leda till att banan stannar, vilket 
kostar flera miljoner kronor i timmen. Arbetsmiljön är en parameter som påverkar valet av 
emballage och därmed även kostnaderna. Artikelpriset är ytterligare en faktor som emballaget 
påverkar, eftersom väljs en knepig förpackningslösning kan det vara svårt för leverantören att 
packa artiklarna och då höjs artikelpriset. 
 
För att minska den totala emballagekostnaden anser logistikerna att det är viktigt att 
volymutnyttjandet i emballaget är högt, att använda stora emballage, använda billigare 
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emballage samt att få varianter av emballage används. Dock anser logistikerna inte att 
kostnaderna minskas genom att använda färre specialemballage, eftersom dessa bland annat 
används för att skapa effektiva flöden. Det är viktigt att flöden är effektiva för att kostnaderna 
ska hållas nere. För att hålla nere transaktionspriset anses det viktigt att Emballagepoolen är 
effektiv och har en bra nivå av emballage. För att Emballagepoolen ska kunna ha en bra nivå 
av emballage är det viktigt att dess användare ger Emballagepoolen bra prognoser. Vilka 
kostnadsfaktorer som ingår i transaktionspriset har logistikerna en hyfsad kontroll på, de 
nämner transporter, reparationer, tvätt, avskrivningar och den administration som 
Emballagepoolen har för att driva poolen effektivt. När det gäller emballagekostnaden pratar 
logistikerna främst om kostnader som rör tomt emballage, till exempel hantering av tomt 
emballage samt transport av tomt emballage. 
 
Jag frågade logistikerna om de räknar ut förpackningskostnaden och till svar fick jag att det är 
svårt att räkna ut denna kostnad, eftersom emballaget påverkar många kostnader. Dock har de 
kontroll på de transaktionskostnader som de har. De vet även vilken logistikkostnad som bilen 
har och till denna kostnad räknas emballage, transport, intern hantering och kapitalbindning.  
För att räkna ut logistikkostnaden används Volvo Logistics CLB system, detta system räknar 
ut den totala logistikkostnaden (Landed Cost). Den totala logistikkostnaden beräknas som 
leverantörens inpackningskostnader, hans utlastningskostnader, leverantörens 
administrationskostnader, transportkostnader, administrationskostnader på Personvagnar, 
godsmottagningskostnader, intern hanteringskostnader och emballagekostnaden. 
Emballagekostnaden är därigenom en del av den totala logistikkostnaden. Med hjälp av detta 
system kan logistikerna få reda på till exempel hur olika enhetslaster, emballage och 
leverantörer påverkar Personvagnars kostnader. Olika logistiklösningar ger olika kostnader.  
 
I Gent används Landed Cost kalkylerna fullt ut, men i Torslanda har teknikerna på grund av 
tidsbrist lagt in en del schabloner och förenklat beräkningarna. Detta leder bland annat till att 
den totala logistikkostnaden endast räknas till det att godset kommer till godsmottagningen 
och inte ända fram till banan. Gods som kommer ifrån Asien lagerhålls för att Personvagnar 
ska vara säkra på att de har gods hemma, detta räknas därmed inte in i programmet. Dessa 
beräkningar hade kunnat göras manuellt, men på grund av att beräkningarna är komplexa 
hade dessa beräkningar tagit lång tid att lösa samt att risken finns att någon räknar fel. En 
respondent berättar att kostnaderna påverkar varandra och det är ett mycket komplext system, 
han/hon ger en liknelse med ett fisknät: 
 
”Hela det här fungerar ju som ett fisknät, om du drar i en ände så ändrar sig varenda ruta i 
hela nätet. Om man ändrar något så blir transportkostnaderna inte lika, 
hanteringskostnaderna blir inte lika, emballagekostnaden blir inte lika, 
administrationskostnaden blir inte lika. Utan alla rutorna ändrar sig.”  
 
Jag frågade en respondent om det är möjligt att räkna ut emballagekostnaden genom pålägg, 
vilket föreslås i de teorier som denna rapport bygger på. Han/hon ansåg att det är bättre än 
ingenting, men att det är ingenting för ett företag som Personvagnar som har höga 
logistikkostnader. I och med de höga tal som Personvagnar räknar med kan en minskning med 
en krona ge stora besparingar. Anledningen till att Personvagnar har stora logistikkostnader är 
på grund av att deras fabriker är sammansättningsfabriker samt att de väljer att köpa de 
ingående artiklarna ifrån de leverantörer som är bäst i världen. 
 
Svårigheten när det gäller val av förpackningar är att förpackningens värde inte tas med i 
beräkningarna. Detta leder till att det är viktigt att logistikerna besitter goda kunskaper och 
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erfarenheter, detta för att de ska kunna ta fram bra förpackningsalternativ och därefter kunna 
räkna på dem.  

4.2.5 Emballagepoolen 
 
Jag valde att ställa några frågor angående varför Emballagepoolen anlitas och vilka tjänster 
som Personvagnar anser att Emballagepoolen kan hjälpa dem med. 

4.2.5.1 Vad används Emballagepoolen till? 
 
Emballagepoolen förser Personvagnars leverantörer med emballage. I de fall som allt fungerar 
bra har Personvagnar ingen större kontakt med Emballagepoolen, utan Personvagnars 
leverantörer kontaktar Emballagepoolen då de har behov av emballage. Personvagnar är dock 
involverade när en ny leverantör ska börja använda Emballagepoolens emballage. Vid dessa 
tillfällen räknar Personvagnar ut på årsbasis vilka volymer som leverantören är i behov av 
samt ger Emballagepoolen den information som de behöver om leverantören, en så kallad 
nyinsättning. Därefter är det leverantören som har kontakt med Emballagepoolen. 
Respondenterna anser att det fungerar bra, men ibland är det lite haltande och det kan bero på 
missförstånd.  
 
Emballagepoolen tillhandahåller det standardemballage som Personvagnar är i behov av, samt 
distribuerar och lagerhåller stora delar av det specialemballage som ägs av Personvagnar. 
Vissa direktflöden sköts dock inte av Emballagepoolen, eftersom det inte finns någon 
anledning att detta gods går via terminaler, utan det går direkt från leverantör till fabrik. En 
respondent berättade att han/hon tror att de i framtiden kommer att använda sig av fler 
direktflöden, eftersom det är kostsamt att låta gods gå via terminaler. Emballagepoolen bryter 
även ner en del av Personvagnars emballage. 
 
Det största antalet emballage som Personvagnar tar in i fabrik är standardemballage och den 
vanligaste emballage typen är L-pallen. Dock står specialemballage för 80-90 procent av den 
volym som kommer till fabrik, samt att ungefär 75 procent av bilens värde transporteras i 
detta specialemballage. 
 
Personvagnar utnyttjar inte Emballagepoolens kompetens vid val av emballage, dock har 
Personvagnar personal som sitter med i den tekniska kommittén. I vilken de tillsammans med 
andra kunder kommer med förslag på nya emballage eller förbättringar av befintliga 
emballage. Ett resultat av dessa förslag är de nya plastlådorna som snart kommer att 
introduceras. En respondent berättade: 
 
”Inte särskilt mycket, som jag har märkt i alla fall, att föreslå nya emballage. Nu vet jag att 
det ska komma nya plastlådor. Det finns något forum, men vad de gör där vet jag inte. Det är 
inget som vi logistiker får ta del av, de kanske har mer resurser.”  
 
Jag frågade denna respondent om han/hon skulle vilja att detta utvecklades och han/hon 
svarade att: 
 
”Ja vi är ju kunder till andra emballageleverantörer som tillverkar typbundet emballage 
(=specialemballage) och de kommer och presenterar sitt emballage och nya lösningar och 
presenterar oss för nya personer. Så lite mer sånt kanske, om de har någonting eller om de 
bara är en distributör.” 
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Vilka tjänster utöver det emballage som Emballagepoolen erbjuder är lite oklart och en annan 
respondent berättade:  
 
”Jag använder standard- eller specialemballage som hanteras via Emballagepoolen. Så just 
den biten, men övriga bitar för vad man kan få ut av Emballagepoolen har jag inte någon 
känsla för alls.” 
 
Respondenterna anser att kommunikationen fungerar bra med Emballagepoolen. Det anses 
viktigt Emballagepoolen lyssnar på de krav som kunderna ställer för att det ska utvecklas bra 
emballage, vilket de gör i och med att de har den tekniska kommittén. Det inträffar även att 
Emballagepoolens personal besöker fabriken och undersöker om de har något behov av ett av 
kunderna föreslaget emballage. 
 
Personvagnar anser att det emballage som Emballagepoolen tillhandahåller har en god kvalité 
med tanke på de volymer som används. Det kan hända att fabriken får ta emot en trasig pall, 
men det beror oftast inte på Emballagepoolen utan på de truckförare som hanterar emballaget. 

4.2.5.2 Varför används Emballagepoolen samt dess fördelar?   
 
Personvagnar har möjlighet att använda vilken emballageleverantör som de vill. 
Emballagepoolen används eftersom det är ett gammalt Volvo bolag, vilka har en hög teknisk 
kompetens när det gäller standardemballage samt att de är duktiga på det de gör. 
Personvagnar anser även att de har ett bra samarbete med Emballagepoolen och att det är ett 
bra sätt att förse sina leverantörer med emballage. Personvagnar anser att det är en fördel att 
anlita Emballagepoolen eftersom de därmed inte behöver ha kontroll på vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns på emballagemarknaden. Personvagnar har inte jämfört 
Emballagepoolen med dess konkurrenter, eftersom det är kostsamt att byta emballagesystem.  
 
Den största fördelen med Emballagepoolen är att de är ett Volvo bolag och därigenom känner 
de till hur Personvagnar arbetar. En annan stor fördel som tas upp är att Emballagepoolen är 
stora på emballagemarknaden, vilket leder till att stordriftsfördelar skapas och därmed sjunker 
transaktionspriset. Stordriftsfördelarna leder även till att tillgängligheten på emballaget ökar 
samt att ledtiderna kortas. Emballagepoolen har många användare vilket leder till att de har ett 
brett och väl fungerande distributionsnät, ett antal terminaler utplacerade samt möjligheten att 
upphandla bra transporter. Emballagepoolen är inte längre bundet till Volvo, vilket innebär att 
de även kan rikta sig till externa kunder och därmed ökar antalet användare.  
 
Ytterliggare en fördel är att Emballagepoolens depåer i Europa ligger i närheten av 
Personvagnars leverantörer och fabriker, vilket leder till att transporterna av tomt emballage 
är korta. En annan fördel är att Emballagepoolen sköter hela emballage biten med distribution, 
order, kontroll och upphandling av leverantörer samt att de är generellt sett bra på att leverera 
emballage. En respondent berättade att han/hon ansåg att en fördel med att använda 
Emballagepoolen är att de får tillgång till hela sortimentet av emballage, dock ansåg han/hon 
att det skulle kunna finnas mer att välja på. 
 
Jag frågade några respondenter om de ansåg att det är bättre att anlita Emballagepoolen än att 
de själva skulle köpa in det emballage som de är i behov av. De svarade att de trodde att det 
skulle bli dyrare att göra det själva samt att de inte har resurser till det. Det skulle bli dyrare 
eftersom de själva inte skulle kunna skapa de stordriftsfördelar som Emballagepoolen 
erbjuder. 
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4.2.5.3 Nackdelar med Emballagepoolen 
 
Flera respondenter anser att Emballagepoolen är en stelbent avdelning som har ett trögt 
system. Respondenterna anser att Emballagepoolen borde vara mer på hugget, men detta har 
blivit betydligt bättre med åren. Tidigare hade Emballagepoolen en monopolställning men nu 
är Personvagnar en extern kund och Emballagepoolen blir allt mer ett marknadsföretag. Det 
anses viktigt att Emballagepoolen marknadsför sig, detta för att de ska bibehålla sin ställning 
på marknaden. 
 
En nackdel som tas upp är att i och med att det är kostsamt att byta emballagesystem, så är 
Personvagnar fastlåst i det system som de har idag. Ytterliggare en nackdel som tas upp är att 
det är som med allting annat att det blir störningar i systemet ibland.  
 
En annan nackdel med poolsystem är att det ibland blir stort och opersonligt. För att ett 
system med många användare ska fungera är det viktigt att all information är uppdaterad. Det 
värsta som finns anses vara att det är brist på emballage. Brist på emballage ska inte vara 
något som leder till att leverantören inte kan leverera. Emballagekostnaden anses vara så pass 
liten att det inte ska fallera på att det inte finns tillräckligt med emballage i poolen. 
Emballagebrist är speciellt påtagligt i semestertider, vilket kan bero på att Emballagepoolen 
och leverantörerna har olika semestertider eller att leverantörerna inte beställer tillräckligt 
mycket emballage. Emballagebrist kan leda till att leverantören inte kan leverera och om 
problemet inte åtgärdas stannar banan. Det blir främst brist på specialemballage, men det kan 
även uppstå brist på standardemballage. För att förhindra att emballagebrist uppstår anses det 
vara viktigt att samtliga användare ger Emballagepoolen korrekta siffror och prognoser. 
 
”Det finnas tillgängligt när det behövs, det ska ju inte vara det som gör att leverantören inte 
kan leverera. Då är det inte bra. Så pass liten är emballagekostnaden så det får ju inte fallera 
på det.” 
 
En del respondenter anser att en del moment som till exempel nyinsättningar, uppdatera 
volymsförutsättningar och prognoser känns ålderdomliga. Personvagnar anser att det borde 
finnas bättre system för att skapa en helhetsvolymkontroll. En respondent ansåg att det är en 
nackdel att Emballagepoolen inte utvecklar standardemballage. 
 
En respondent anser att poolsystemet är ett orättvist system och att varje kund borde förhandla 
fram sitt eget pris på emballaget. Idag är det ett fast transaktionspris oavsett vart emballage 
skickas, detta leder till att de kunder som har leverantörer i Asien gynnas av detta system och 
det är de kunder som har sina leverantörer på ett geografiskt nära håll som får betala för detta. 
Det emballage som går till leverantörer i Asien snurrar inte runt i flödena med en lika stor 
hastighet som det emballage som används av leverantörer som ligger nära kunderna. 
Konsekvenserna av detta kan bli:  
 
”Jag kan tänka mig att till slut kan vi komma att förhandla olika priser gentemot poolen. Om 
vi inte accepterar dom här långa flödena, ja antingen vill vi inte vara med då eller så får vi få 
en annan prissättning på det. Så jag tror att prissättningspolitiken överhuvudtaget blir 
nyckeln till poolens överlevnad.” 
 
En nackdel med att använda sig av ett poolsystem är att ett företag blir en användare i 
mängden. Ifall Personvagnar hade köpt in sitt emballage själva hade de haft största prioritet på 

 83



Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

 84

sina egna önskemål. Ytterliggare en nackdel med att använda sig av ett poolsystem anses vara 
att användarna inte har lika höga kvalitetskrav. Det anses viktigt att samtliga användare 
hanterar emballaget på ett korrekt sätt för att det ska ha möjlighet att skydda artiklarna. 
 
En respondent berättar att de som tar fram emballage och Personvagnar fokuserar på olika 
saker, vilket är en nackdel. De som tar fram emballage fokuserar på att ta fram emballage, 
medan Personvagnar fokuserar på att skapa bra förpackningar: 
 
”Dom som gör emballagen gör ju emballagen, dom gör ju alltid emballagen när vi har ett 
behov. För oss så börjar man ju med att göra en förpackning och det är ju både emballage 
och packningsmönster och inneremballage ihop som blir en förpackning. Den frågan ska ju 
egentligen aldrig komma ensam för oss utan den ska komma när vi gör en förpackning. Det 
är ju naturligtvis en nackdel när poolen utvecklar egna emballage som standardemballage, 
det låter ju av namnet att då får man ju anpassa det någon annanstans istället. Eftersom 
emballaget är en fyrkantig låda, så får man anpassa innehållet istället. Och vi kan ju inte rita 
bilar som passar till fyrkantiga lådor, utan vi får ju faktiskt göra någonting.” 
 
”Jag tror att det är för att skapa någonting för att man ska ha mycket grejer i poolen mer än 
praktisk användning då.”  

4.2.5.4 Tillför Emballagepoolen ett mervärde? 
 
Jag frågade logistikerna om de ansåg att Emballagepoolen tillför ett mervärde och jag har fått 
många olika svar, se diagram 6. För att göra svaren lättöverskådliga har jag delat upp dem i de 
som tycker att Emballagepoolen tillför ett mervärde och de som inte tycker det samt de som är 
tveksamma. 
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Diagram 6: Tillför Emballagepoolen ett mervärde? 
 
Ja, de tillför ett mervärde 
 
Knappt hälften av respondenterna anser att Emballagepoolen tillför ett mervärde. En 
respondent berättar att han/hon anser att det är ett värde att Emballagepoolen känner 
Personvagnar och kan deras system, vilket underlättar samarbetet samt leder till att de vet vad 
Personvagnar efterfrågar. 
 
En annan respondet anser att Emballagepoolen bidrar med ett mervärde i och med att de tar 
hand om standardemballageflödena. Han/hon anser även att det är en stor fördel att det är 
många kunder som använder poolen och därigenom är det många som delar på kostnaderna. 
 
En tredje respondent berättar att han/hon anser att Emballagepoolen tillför ett mervärde i och 
med att de tar hand om vissa arbetsuppgifter, om inte de hade gjort detta hade Personvagnar 
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fått gjort det själva. I och med att Emballagepoolen har specialiserat sig på emballage har de 
blivit duktiga på det som de gör. Det anses även vara värdefullt att Emballagepoolen har ett 
stort nätverk av leverantörer och distributörer. 
 
Nej, de tillför inget mervärde 
 
En respondent berättar att han/hon anser att varken Emballagepoolen eller Personvagnars 
logistiker tillför något mervärde för slutkunden som köper bilen, Emballagepoolens och 
logistikernas uppgifter anses oftast som onödiga. 
 
En annan respondet berättar att för honom/henne innebär mervärde att emballageleverantören 
erbjuder något extra, utöver det emballage som de på Personvagnar betalar för. Han/hon anser 
att Emballagepoolen skulle kunna tillföra ett mervärde för Personvagnar om Emballagepoolen 
till exempel tog mer kontakt med dem och presenterade sina emballage. Emballagepoolen 
skulle även tillföra ett mervärde om de presenterade vilka emballage som är bäst samt för- och 
nackdelar med olika förpackningslösningar. Det hade även varit värdefullt ifall 
Emballagepoolen tog fram en bra lösning på inneremballage som är lätt att specialanpassa, ett 
specialemballage fast ett standardkoncept som är anpassat till Emballagepoolens 
ytteremballage. Detta anpassningsbara inneremballage kan tillverkas av till exempel plast 
eller kartong och bör vara relativt billigt.  
 
Tveksamt  
 
En respondent är tveksam eftersom han/hon anser sig inte veta vilka alternativa lösningar som 
finns. Respondenten har aldrig funderat i dessa banor, men tror inte att det kryllar av varken 
alternativ, leverantörer eller distributörer. Någon måste ta hand om distributionen av 
emballaget och respondenten anser att det är helt klart en fördel att använda en pool i och med 
de stordriftsfördelar som den kan erbjuda. Respondenten anser att det finns klart fler fördelar 
än nackdelar med att använda sig av en pool. 

4.2.5.5 Svårigheter 
 
En respondent berättade att emballage är något som får mycket stryk, många anser att det ska 
bara finnas emballage hos leverantörerna och allt ska fungera. Den verksamhet som 
Emballagepoolen bedriver anser respondenten är mycket komplex, eftersom det är många 
leverantörer i systemet samt att många användare är dåliga på att ge Emballagepoolen bra 
prognoser. Desto bättre prognoser och information som användarna ger Emballagepoolen 
desto bättre är förutsättningarna för Emballagepoolen att kunna ha en så optimal nivå av 
emballage som möjligt och kostnaderna hålls nere. 
 
En annan respondent berättar att det finns en bristande förståelse, ifrån alla som hanterar gods, 
för att godset ska hanteras varsamt. Dessutom anses fyllt emballage ha en betydligt högre 
status än tomt emballage. Ett tomt emballage anses i stort sett inte vara värt någonting och det 
kan hanteras hur som helst. Det anses inte göra något om det körs sönder eller om man 
glömmer att lämna tillbaka det. Detta innebär stora problem då poolemballage används, i och 
med att varje emballage ska användas ett antal gånger. Det är en kedja som ska fungera och 
samtliga användare måste ta sitt ansvar. 
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4.2.6 Samarbete 
 
Förädlingskedjan består av ett antal aktörer som till exempel leverantörer, transportörer och 
fabrik. Volvo Personvagnar har mer kontakt med vissa och mindre kontakt med andra. 

4.2.6.1 Leverantörer 
 
Fram till idag har valet av förpackning gjorts i samråd med leverantörerna, men på grund av 
att det ibland uppstår tidskrävande diskussioner har Personvagnar valt att i fortsättningen göra 
dessa val. Dock har leverantörerna möjlighet att komma med åsikter. Det anses vara viktigt att 
föra en dialog med leverantörerna, eftersom de har goda kunskaper om sina artiklar samt att 
de ansvarar för att de artiklar som de levererar kommer fram felfria. I de fall leverantörerna 
anser att Personvagnar väljer ett emballage som skadar artiklarna är risken stor för att 
samarbetet blir dåligt. Hur mycket som leverantörerna har möjlighet till att påverka beror 
mycket på hur långt ifrån varandra som Personvagnar och leverantörerna står, i de fall då 
Personvagnar vill använda ett emballage och leverantörerna vill använda ett annat förs en 
diskussion. Många leverantörer tycker till exempel inte om träemballage, de anser att: 
 

• trä ökar brandrisken  
• trä kan leda till att personalen får stickor i händerna  
• att trä kan leda till att skadedjur kommer in i fabriken  
• trä skräpar ner mycket  
• trä är ett mycket tungt material. 

 
Leverantörerna påverkar artikelpriset, vilket är ytterligare en anledning till att föra en dialog 
med dem. Artikelpriset kan påverkas ifall förpackningen inte är anpassad till deras 
produktion, de kanske behöver något hjälpmedel för kunna hantera förpackningen eller en 
annan typ av lager.  
 
Personvagnar har olika mycket kontakt med sina leverantörer, det beror på vilka artiklar som 
det gäller samt om leverantören är vana vid att hantera Volvos emballage. En respondet 
berättade att det händer att logistikerna ringer till de välkända leverantörerna och får råd om 
vilken typ av förpackning som är lämplig till en artikel. Leverantörerna har även en 
kvalitetsfunktion som ofta kan ge en bra feedback och tala om vilka förutsättningar som 
gäller, som till exempel att den här ytan är extra känslig. 

4.2.6.2 Transportörer 
 
Transportörerna är en kravställare, dock är de inte en aktör som tillfrågas vid valet av 
förpackning eftersom Personvagnar vet vilka dimensioner som lastbilarna har och väljer 
förpackningar efter dessa dimensioner. Dessutom är standardemballaget anpassat till 
lastbilarnas dimensioner.   
 
Personvagnar använder sig av en huvudaktör, vilken transporterar allt deras batchmaterial. 
Denna aktör är endast intresserad av ifall Personvagnar ska använda sig av standardemballage 
och om godset är stapelbart. Dock är situationen annorlunda då artiklarna förpackas i 
specialemballage eller i de fall då direktflöden används, men det förs inget samråd med 
transportörerna.  
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Vid samarbete med leverantörer i vissa länder är det viktigt att logistikerna tar reda på vilka 
bestämmelser som gäller i det landet. I de fall då logistikerna väljer att köra direktbilar ifrån 
till exempel Tyskland gäller det att de tänker till, eftersom där används lastbilar med andra 
dimensioner. Det är dock endast ett fåtal artiklar som påverkas andra länders bestämmelser, 
eftersom de flesta packas i standardemballage. 

4.2.6.3 Fabrik 
 
Fabriken är en viktig kravställare och logistikerna för därför mycket dialoger med fabriken, 
detta för att skapa förpackningar som är anpassade till produktionen.  
 
Fabrikerna är på grund av platsbristen väldigt styrda, vilket leder till att de har en stor 
påverkan på valet av förpackning. Blir variantfloran av artiklar hög vänder sig fabriken till 
logistikerna med åsikter och förslag, detta för att alla artiklarna ska få plats vid banan. På 
grund av platsbristen är det ofta som logistikerna tvingas till att krympa enhetslasterna, även 
om det inte är det mest ekonomiska alternativet om hänsyn endast tas till emballage- och 
transportkostnad. Det är oerhört mycket dyrare att bygga om i fabriken, bygga förstationer 
eller att intern sekvensera artiklarna. Det är platsen vid monteringsbanan som är den styrande 
parametern i fabriken. Ifall fabriken får högre transport-, lager- och hanteringskostnader på 
grund av denna parameter får en underordnad betydelse.  
 
En annan parameter som fabriken påverkar är det produktionsbehov som enhetslasten ska 
rymma, detta för att den interna hanteringen inte ska bli omfattande. På grund av plastbristen 
tvingas logistikerna till att minska enhetslasterna och det leder till en ökad intern hantering, 
vilket leder till fler truckar och det blir ännu mindre plats i fabriken samt att det blir svårt att 
jobba effektivt, se figur 37. För att lösa detta problem är det viktigt att dialoger förs med 
fabrikerna. 
 
                                    Stor variantflora                 Platsbrist 
                                                                                                   
                                                
 

    Mycket truckar                                Små enhetslaster      
                                                                                         
          

        Mycket hantering 
                                                                   (även höga emballage- och transportkostnader) 
                                                                 
 

 Figur 37: Variantflora och platsbrist 
 
Fabriken anser att det är viktigt att förpackningarna är lätta att hantera, att det är lätt att plocka 
artiklarna ur förpackningen samt att hanteringen av det tomma emballaget är effektiv.  
 
Dialogen mellan fabrik och logistiker anses ifrån båda parter fungera mycket bra. Det förs 
mycket dialoger och diskussioner samt att logistikerna är ofta i fabriken för att se hur det 
fungerar i verkligheten. Det genomförs regelbundna möten mellan personalen i fabriken och 
logistikerna, vid dessa möten har personalen i fabriken möjlighet att föra fram sina förslag och 
åsikter. Personalen i fabriken ställer kraven och logistikerna får anpassa sig efter dessa. 
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4.2.7 Framtid 
 
Respondenterna tror att både emballagen och emballageleverantörerna kommer att förändras 
med tiden. De tror även att Ford kommer att påverka deras val av emballage i framtiden. 

4.2.7.1 Standardemballage 
 
I framtiden tror många respondenter att de kommer att använda sig av andra typer av 
standardemballage. En respondent berättade att han/hon tror att det i framtiden kan komma att 
bli leverantörsägda emballage. Fördelen med leverantörsägda emballage är att en fabrik som 
tillverkar till exempel fälgar åt olika företag kan förpacka sina artiklar i samma emballage 
oavsett vilken kund som är beställaren. 
 
Respondenterna tror även att mängden plastemballage kommer att öka. Pall med krage är ett 
system som har funnits länge, men respondenterna tror att plasten på grund av sina 
egenskaper kommer att konkurrera ut träet. Plast är ett renare emballage som har en lägre vikt 
och är lätt att hantera. Det som hindrar plastens framfart är att träemballaget är ett billigt 
emballage samt att det är kostsamt att byta system. 
 
Emballagepoolen har tagit fram en ny konisk plastlåda (840) som har samma yttermått som 
790 lådan med raka kanter. Några respondenter anser att den nya lådan är bra och några är 
negativa till denna nya låda. De som är positivt inställda anser att dessa nya koniska plastlådor 
har fördelen att de kan staplas i varandra då de är tomma.  
 
De som är negativt inställda anser att vid användandet av koniska lådor skapas en kil på 
utsidan av lådan som upptar utrymme överallt. Det kan även bildas en kil av luft inne i lådan 
då lådan fylls med en viss typ av artiklar. Den typen av artiklar som inte berörs av att lådan 
görs konisk är skruvar och muttrar, men dessa kan inte förpackas i en sådan stor låda för då 
blir den ergonomiskt sett för tung. De artiklar som Personvagnar förpackar i dagens 790 låda 
är inredningsdetaljer, tygdetaljer och prydnadslister. Dessa artiklar är känsliga och kan börja 
glida runt i lådan om den är konisk, för att förhindra att kvalitetsskador uppstår kan 
inneremballage användas. Inneremballagets struktur kommer på grund av att lådan är konisk 
att bli komplex, vilket leder till att även hanteringen blir komplex. 
 
”Vi har den lådan till att köra till exempel prydnadslister i och dom ligger ju i små kammar 
för att inte bli skadade. Om man gör en konisk låda till den typen av grejer så måste man ju 
göra olika emballage, inneremballaget bli olika för varje våning för annars börjar det ju att 
glida i förhållande till varandra.”  
 
”Framförallt om vi kommer tillbaka med det här med kvalitén igen, hur ska du vara säker på 
att folk packar med olika långa inneremballage i varje lager i en sån låda. Dom får ju håll 
ordning på det i packningscentralen hos leverantören. Det kommer ju inte att funka utan dom 
kommer ju att lägga fel. Och så kommer det att börja glida och så har vi plötsliga 
kvalitetsskador, repor, som vi egentligen inte vet varför dom uppkommer.”  

4.2.7.2 Fords påverkan på Volvo Personvagnar 
 
Respondenterna är övertygade om att Ford kommer att påverka deras val av emballage, men 
hur de kommer att bli påverkade är oklart eftersom det inte är länge sedan som de blev 

 88



Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

uppköpta. Respondenterna har dock redan känt av att Ford försöker få alla sina företag att 
använda sig av samma emballage, detta för att minska antalet varianter och därmed minska 
kostnaderna. 
 
Fords mål är att de olika företagen ska använda sig av gemensamma komponenter och ifall 
olika typer av emballage används tvingas leverantörerna till att packa artiklarna i olika 
emballage till olika företag. En alternativ lösning hade varit att leverantörerna packade i ett 
emballage och därefter transporterades godset till en ompackningscentral där artiklarna 
packades i de emballage som respektive fabrik är anpassat för. Denna lösning hade dock gett 
en ökad hantering samt att ompackningar ökar risken för att artiklarna skadas. 
 
Problemet är att de olika fabrikerna är anpassade till olika standardmått, Ford använder 
standardmåtten 1200x1000 millimeter och Personvagnar använder sig av standardmåtten 
1225x820 millimeter. Det är kostsamt att byta emballagesystem, vilket gör att respondenterna 
tror att det kommer att ta tid för Ford att ena sin koncern om att använda samma emballage. 
Ett gemensamt emballagesystem kan ge till stora ekonomiska vinster, vilket kan leda till att 
Ford i framtiden tvingar sina företag att byta system oavsett vad det kommer att kosta. 
 
Respondenterna är rädda för att de ska tvingas till att byta emballage, vilket gör att de 
försöker visa Ford att deras emballage är kostnadseffektivt samt att de är bra på logistik. Ford 
använder idag en plastpall med hopvikbara sidor. Pallens sidor är utrustade med luckor vilka 
kan fällas ner för att montörerna ska kunna nå artiklarna bättre. Personalen i 
Torslandafabriken anser dock att dessa luckor är för små och är därför negativa till detta 
emballage. Det finns dock en större lucka på pallens långsida, men denna används aldrig 
eftersom det är pallens kortsida som står mot banan.  
 
Det är även svårt att ena företag som har olika åsikter om hur de vill att förpackningarna ska 
vara och användas. Ford använder mycket små enhetslaster för att montörernas gångavstånd 
ska minskas, medan Personvagnar vill använda större enhetslaster för att den interna 
hanteringen inte ska bli för omfattande.  
 
En respondent berättar att han/hon kan tänka sig att de två emballagepoolerna i framtiden går 
samman och bildar en gigantisk emballagepool. 

4.3 Observation i Torslandafabriken 
 
Jag guidades runt i några delar av fabriken och fick möjligheten att följa förpackningarnas väg 
genom fabriken, från godsmottagning av fyllda förpackningar till godsavsändning av tomt 
emballage. Min rundvandring var upplagad efter förpackningens väg genom fabriken, vilket 
gjorde att jag valde att lägga upp detta avsnitt på samma sätt. Jag koncentrerade mig på att 
studera det gods som var lastat på pallar och i plastlådor.  
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Plastlådornas väg: 
 

2 6 10 1 3 5 7 9 11 4 8 

 
 
Godsmottagning: 
1 – Pallen med de fulla plastlådorna lastas ur lastbilarna och transporteras in i 
godsmottagningen. 
2 – Pallen med de fulla plastlådorna kontrolleras och etiketterna läses av (eventuell 
ompackning). 
3 – Pallen med de fulla plastlådorna förflyttas och ställs på de rullbanor som för in godset i 
automatlagret. 
 
Automatlager: 
4 – Pallen med de fulla plastlådorna lagras. 
5 – Då nivån i blå box lagret sjunker transporteras pallen med de fulla plastlådorna ut ur 
lagret.  
6 – Plastlådorna plockas av pallen och en maskin tar av plastlådornas lock. 
7 – Plastlådorna transporteras in en och en i blå box lagret. 
 
Blå box lager: 
8 – Plastlådorna lagras. 
9 – Då ett behov vid uppstår banan, transporteras en plastlåda ut ur lagret och till en 
etikettstation. 
 
Ettikettstation: 
10 – Plastlådan får en etikett som talar om på vilken plats vid banan som lådan ska ställas. 
11 – Plastlådan ställs på en vagn med hyllor och körs till banan. 
 
Vid linan: 
12 – Den fulla plastlådan förs över ifrån vagnen och i en hylla vid banan. Truckföraren 
behöver inte lyfta över den fulla lådan utan vagnen är utrustad med ett bord med kulor på.   
Detta bord placeras mellan vagnen och hyllan och lådan skjuts över. 
 
LÅDAN TÖMS (Eventuellt inneremballage tas om hand av montörerna. Engångsemballage 
slängs i sopsäckar som står vid banan. Returinneremballage ställs på avsedda platser vid 
banan.) 
 
13 – Truckföraren läser av den tomma plastlådans etikett och blå box lagret får en order att ta 
ut en ny likadan låda. 
14 – Den tomma plastlådan ställs på vagnen och när vagnen är full av tomma lådor körs den 
ut till en sorteringsstation. 
 

14Lådan töms 13 15 12 16 17
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Sorteringsstation: 
15 – De tomma plastlådorna staplas på pallar enligt Emballagepoolens instruktioner, de 
trasiga lådorna sorteras ut. 
16 – Pallarna med tomma plastlådor transporteras ut till godsavsändningen, en stor asfalterad 
plan som ligger utomhus.  
 
Godsavsändning: 
17 – Helt och skadat emballage separeras och ställs på olika ställen. Det emballage som är 
helt och som ska brytas ner (på Arendal) ställs på en spacer och det packade hela emballaget 
ställs på en annan spacer. Det emballage som är trasigt ställs för sig längs fabrikens vägg. 
 
Lastpallarnas (med kragar) väg: 
 

 
 
Godsmottagning: 
1 – Den fulla pallen lastas ur lastbilarna och transporteras in i godsmottagningen. 
2 – Pallen kontrolleras och etiketterna läses av (eventuell ompackning). 
3 – Pallen förflyttas och ställs på rullbanor som för pallen in i automatlagret. 
 
Automatlager: 
4 – Pallen lagras. 
5 – Då ett behov uppstår vid banan transporteras pallen ut ur lagret och en truckförare lastar 
på den på en vagn. 
6 – Då vagnen är fylld med pallar transporteras denna till en avsedd plats vid banan, där 
truckföraren parkerar vagnen. 
 
Vid banan: 
7 – En linefeeding truck hämtar pallen (vilken står på den parkerade vagnen) och ställer den 
på en avsedd plats vid banan. 
8 – Truckföraren tar av locket. 
 
PALLEN TÖMS (Eventuellt inneremballage tas om hand av montörerna. Engångsemballage 
slängs i sopsäckar som står vid banan. Returinneremballage ställs på avsedda platser vid 
banan.) 
  
9 – Linefeeding trucken läser av den tomma pallens etikett och automatlagret får en order att 
ta ut en ny likadan pall. 
10 – Linefeeding trucken tar den tomma pallen ifrån banan och placerar den på en vagn som 
står parkerad på en avsedd plats vid banan. 
11 – När vagnen är full med tomma pallar kommer en truck och hämtar den och kör ut den till 
godsavsändningen, en stor asfalterad plan som ligger utomhus.  
 
Godsavsändning: 
12 - Helt och skadat emballage separeras och ställs på olika ställen. Det emballage som är helt 
och som ska brytas ner (på Arendal) ställs på en spacer och det packade hela emballaget ställs 
på en annan spacer. Det emballage som är trasigt ställs för sig längs fabrikens vägg. 

1 2 3 4 5 6 10 Pallen 9 8 11 127
töms 
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4.3.1 Förpacknings typer 
 
Till Torslandafabriken kommer en stor mängd gods varje dag, det är olika artiklar med olika 
krav och storlek. I den del av fabriken som jag fick möjligheten att besöka var godset främst 
förpackat i pallar med kragar eller i plastlådor. Inuti pallarna och lådorna låg det mycket 
inneremballage, som till exempel kartongmellanlägg, plastpåsar, foam eller plast mellanlägg. 
Dessa inneremballage har som uppgift att skydda artiklarna från stötar, från att bli repiga av 
intilliggande artiklar eller skydda artiklarna från smuts och regn. I de fall då artikeln ställer 
höga krav på att förpackningen ska vara ren, läggs en plastpåse i lådorna/pallen och därefter 
packas artiklarna ner i lådorna/pallen. En del av detta inneremballage var returemballage som 
vid uppackning läggs i pallar stående vid banan, vilka transporteras bort då de är fulla. En stor 
del av inneremballaget var engångsemballage som slängs i soptunnor som står vid banan. 
Detta inneremballage kan ge upphov till en ökad hantering, men inneremballaget är 
nödvändigt för att artiklarna ska bibehålla sin höga kvalité. Ett exempel är de snyggt lackade 
vindrutetorkarna som är förpackade en och en i plastpåsar, detta för att inte lacken ska 
förstöras. Detta ger en ökad hantering i och med att alla vindrutetorkare måste tas ur sina 
plastpåsar. Denna typ av artiklar skulle kunna förpackas i någon slags specialemballage vilket 
skulle kunna underlätta montörens arbete, men denna typ av emballage upptar en stor volym i 
transporten samt är en dyrare lösning. Syftet med att använda inneremballage kan även vara 
att underlätta hanteringen. Ett exempel var långa, smala, rörliknande artiklar som var 
förpackade i en pall. Dessa artiklar låg i prydliga lager och mellan varje lager låg ett 
inneremballage av kartong. Inneremballage förhindrade att artiklarna krokade fast i varandra. 
 
Elektriska komponenter som är känsliga för statisk elektricitet kan förpackas i en vanlig blå 
plastlåda, ifall en svart skyddande plastpåse först läggs i lådan och därefter kan artiklarna 
packas i lådan. För att inte riskera att fel el-utrustning monteras in i en bil placeras ofta dessa 
lådor i hyllor med fotoceller. Dessa fotoceller avger ett tjut ifall montören försöker plocka fel 
artikel till en bil. Problem kan dock uppkomma då dessa plastpåsar hänger ut ur lådorna och 
stör dessa fotoceller. För att undkomma detta problem kan dessa artiklar förpackas i speciella 
svarta lådor, vilka skyddar artiklarna mot statisk elektricitet.  
 
Skruv och mutter förpackas i kartonger och dessa kartonger läggs i plastlådor. Vid banan 
ställs dock inte en hel plastlåda, utan truckförarna plockar upp några kartonger och ställer 
dessa på lutande skenor som ligger på hyllorna vid banan. 
 
Stora artiklar förpackas i combitainers, vilka anses vara en typ av emballage som i och med 
sin storlek både har för- och nackdelar. En nackdel är att combitainerns lås sitter i var sin ände 
på sidan, dessa lås måste öppnas samtidigt och på grund av combitainerns storlek kan det vara 
svårt att nå båda låsen. Låsen slits även då de används, vilket leder till att de efter några 
användningar kan vara svåra att låsa ordentligt och kan därmed öppna sig under transporten. 
 
Personvagnar har som policy att använda plastband och inte stålband, eftersom stålbanden kan 
sprätta upp i ansiktet på dem som klipper av dem. 
 
I den del av fabriken som jag guidades runt i fanns det inte mycket specialemballage. I de fall 
då jag såg specialemballage, var det ett standardemballage som hade ett inneremballage som 
var av typen specialemballage. Dock såg jag en förpackning som var ett rent 
specialemballage, det var ett emballage som bilstolarna var förpackade i. Bilstolarna satt i 
emballaget som de skulle sitta i bilen, vilket gjorde att det var mycket luft mellan stolarna. 
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Anledningen till att Personvagnar har valt att förpacka bilstolarna på detta sätt är att det ska gå 
snabbt att montera in dem i bilen samt att det ska vara enkelt för den hanteringsutrustning som 
tar bilstolarna ur emballaget och för in dem i bilen. Min guide berättade att det är främst stora 
hopmonterade enheter som förpackas i denna typ av specialemballage. 

4.3.2 Fyllnadsgrad 
 
Det var svårt att se om förpackningarna var fyllda eftersom locken på pallarna med kragar inte 
tas av förrän godset ställs vid banan. Plastlådornas lock tas av innan de körs in i blå box 
lagret, men där får ingen vistas eftersom de då riskerar att bli påkörd av en kran. Det 
emballage som stod vid banan var halvfullt eftersom montörerna höll på att plocka artiklar ur 
dessa. Artiklarna var väl packade i olika mönster, vilket leder till att jag antar att emballaget 
utnyttjas väl.  

4.3.3 Godsmottagning 
 
Jag fick besöka Torslandafabrikens största godsmottagning. Denna godsmottagning hade ett 
antal portar som lastbilarna kunde backa intill. Antingen används spacers som drar ut godset 
ur lastbilarna. Det fungerar på det sättet att lastbilens flak är försedd med rullbanor som rullar 
godset ut ur lastbilen och ut på rullbanor inne i godsmottagningen. I de fall då lastbilen inte är 
försedd med detta system används andra portar och truckar får köra in i lastbilen och hämta ut 
godset.  
 
När godset står inne i godsmottagningen läses samtliga etiketter av och jämförs med 
följesedeln, detta för att försäkra sig om att allt gods har kommit samt för att informera 
systemet att godset har kommit till fabriken. Det genomförs även en kontroll, detta för att 
försäkra sig om att godset inte har skadats under transporten.  
 
Avläsningen av etiketterna fungerar bra och det är mycket sällan som det är något problem 
med denna avläsning. I de fall då etiketterna är av dålig kvalité kontaktas leverantören och 
personalen i godsmottagningen skriver ut en ny etikett som sätts på emballaget.  
 
Det inträffar att det sitter kvar gamla etiketter på godset då det kommer till godsmottagningen, 
dessa etiketter kan ställa till problem och måste därför tas bort i godsmottagningen. Ett 
problem som kan uppstå är att fel etikett läses av, vilket leder till att systemet inte kan 
identifiera godset. En gammal etikett som hänger lös kan leda till att fotocellerna i lagret 
uppfattar etiketten som till exempel en bräda som sticker ut. Sticker en bräda ut kan den störa 
kranarna i lagret, vilket gör att om en fotocell registrerar att godset inte är av god kvalité förs 
godset ut ur lagret. 
 
Anledningen till att gamla etiketter sitter kvar på emballaget kan bero på att friställaren i det 
föregående flödet inte har tagit bort dem, vilket ligger under hans ansvar. Det kan även bero 
på att leverantören har använt egna etiketter för att få kontroll på godset i sitt flöde och sedan 
har det slarvats med att ta bort etiketten när godset sänds iväg till Personvagnar. Hos 
Personvagnar sker det ett kontinuerligt arbete med att försöka skapa en förståelse för dessa 
problem, både bland deras egna anställda och hos leverantörerna. I godsmottagningen stod det 
pallar och på dessa satt det många gamla etiketter. 
 
I de fall då godset är insvept i till exempel krympfilm tas detta bort i godsmottagningen, detta 
för att plasten inte ska störa kranarna i automatlagret.  
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I de fall då emballaget har skadats under transporten till Personvagnar lagas det i möjligaste 
mån i godsmottagningen, detta för att det inte ska uppstå några problem under hanteringen 
eller i lagret. Det är ungefär ett par pallar om dagen som lagas, men det är en relativt liten 
siffra med tanke på allt gods som hanteras. Det är oftast pallarna som skadas eftersom det är 
de som är i kontakt med truckgafflarna. I de fall då de inte lyckas att laga emballaget måste de 
packa om artiklarna. Truckgafflarna är godsets värsta fiende och för att skydda de artiklar som 
är förpackade på pall utan kragar, kan en stålkrage viras runt det understa lagret av artiklar.  
 
I godsmottagningen såg jag en 780 låda (600x400 millimeter) som stod på en L-pall 
(1200x800 millimeter), se figur 38. Runt lådan och pallen fanns två plastband virade, detta för 
att lådan inte skulle glida av pallen. På en L-pall kan 4 stycken sådana här lådor läggas och för 
att en stapelbar enhet ska skapas är det viktigt att lagren fylls ut. Jag frågade min guide vad 
anledningen var till att de skapade sådana här förpackningar. Guiden svarade att de har som 
policy att fylla lagren, men behovet av denna artikel är lågt och ibland ser de mellan fingrarna 
eftersom det är kostsamt att fylla ut lagren med tomma lådor.  

 
 

Figur 38: En L-pall med en 780 låda, sedd uppifrån. 
 
När godset är identifierat och ser ut att vara av god kvalité ställs det med hjälp av truckar på 
rullbanor som för in det i automatlagret.  

4.3.4 Automatlager 
 
Vid ingången till lagret lyses förpackningen igenom med hjälp av fotoceller, detta för att 
kontrollera att emballaget är av en god kvalité. Om så inte är fallet kan förpackningen hindra 
kranarna i lagret, vilket kan leda till stopp i lagret. I de fall förpackningen inte godtas förs den 
ut ur lagret. De förpackningar som godtas hämtas av en ledig kran som placerar 
förpackningen på en slumpmässigt vald plats. Tack vara datakommunikationen håller lagret 
reda på var godset står i lagret. De förpackningar som inte passar in i lagret ställs på en så 
kallad slavpall, se figur 39. Artiklarna lagerhålls ca 2-3 dagar i lagret. 
 

 
 

Figur 39: Schematisk bild av en slavpall, sedd uppifrån. 

4.3.5 Intern hantering 
 
Från godsmottagningen och till rullbanorna vid lagrets ingång transporteras godset med 
truckar. In och ut ur lagret transporteras godset på rullbanor och i lagret transporteras godset 
med hjälp av kranarna. Mellan lagret och banan sker den interna hanteringen i stor 
utsträckning med hjälp av trucktåg, vilket är truckar med vagnar. Vagnarna ser dock lite olika 
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ut beroende på om det är pallar med kragar eller plastlådor som ska transporteras. Pall med 
kragar ställs på vanliga vagnar och plastlådorna ställs på hylliknande vagnar.  
 
De truckar som transporterar pallar kör ut vagnarna med fulla pallar till en anvisad plats vid 
banan, där parkeras vagnen och truckföraren kopplar på en vagn med tomt emballage. Vagnen 
med de tomma pallarna körs ut till godsavsändningen, där det tomma emballaget lastas av. 
Linefeeding trucken förser banan med gods och tar det gods som står på de vagnarna med 
fulla pallar och ställer godset vid banan. Det tomma emballaget ställs tillbaka på vagnen. 
 
De truckar som transporterar plastlådorna kör plastlådorna till banan och ställer plastlådorna 
på de hyllplatser som lådornas etiketter anvisar. De tomma lådorna ställs på vagnen och när 
samtliga plastlådor är utplacerade längs banan och vagnen är full med tomma plastlådor kör 
trucken till en sorteringsstation, där emballaget sorteras och packas enligt Emballagepoolens 
anvisningar. 
 
I och med att det är de truckar som kör ut de fyllda förpackningarna som tar med det tomma 
emballaget tillbaka, utnyttjas de interna transporterna väl. 

4.3.6 Förstationer 
 
Det är mycket trångt i Torslandafabriken, vilket gör att fabriken har valt att använda sig av ett 
antal förstationer. Dessa förstationer kan ha två uppgifter: 
 

• Montera ihop några artiklar till en enhet. Denna enhet sätts sedan in i bilen. Detta leder 
till att enhetens ingående artiklar inte behöver ha var sin plats vid banan utan vid 
banan finns endast en plats där enheten ligger. 

 
• Sekvensera materialet, vilket innebär att artiklar som till exempel har olika färg läggs i 

ett emballage i den ordning som de ska monteras in i bilarna. Detta leder till att 
samtliga färger inte behöver ha var sin plats vid banan, utan endast en plats krävs för 
det emballage innehåller de färger som ska monteras in i de kommande bilarna, se 
figur 40. 

 
Grön Röd Blå Svart 

Grön/blå/Blå/
Grön/röd

                        banan 

← Endast en plats vid banan behövs.  

 
Figur 40: Visar hur sekvensering går till. 
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4.3.7 Montören 
 
Truckförarna ställer pallarna i möjligaste mån i vaggor eller på lutande plan, detta för att 
underlätta ergonomin för montörerna som ska plocka artiklarna ur förpackningen. Dessa 
pallar har oftast fyra kragar, vilket är det maximala för att montören ska ha möjlighet att 
kunna nå de artiklar som ligger längst ner i förpackningen. Jag provade att plocka en artikel i 
botten på en L4-pall, trots att den stod på ett lutande plan och att jag är 170 centimeter lång så 
var det inte så enkelt. Dessa lutande plan underlättar för montörerna men de kan även leda till 
att lagren av artiklar rasar ihop, vilket kan leda till att känsliga artiklar skadas.  
 
I de fall då artiklar som inte tål tryck ifrån ovanpåliggande lager ska förpackas i L4-pallar, 
läggs ett lock mellan till exempel krage två och tre. Detta lock tar upp det tryck som 
uppkommer på grund av att artiklarna ligger i lager ovanpå varandra. Då montören ska plocka 
de artiklar som ligger under locket tvingas han/hon att ta av de två översta kragarna och det 
mellanliggande locket. Montören får vika ihop kragarna och lägga dessa på en pall och locken 
på en annan pall vid banan, vilka töms av truckförarna. Detta är ett fall då montörerna tvingas 
till att hantera emballage. Torslanda vill undvika detta eftersom de anser att det är bättre att 
montörerna bygger bilar än att de hanterar emballage.  

4.3.8 Omgivning 
 
Det är mycket snyggt och städat i fabriken. Allt står på sin plats och allt skräp slängs i 
soptunnor. Transportgångarna är breda för att truckarna lätt ska ta sig fram, vilket är 
nödvändigt för att den interna hanteringen ska kunna ske effektivt. Golven är rena och plana 
vilket ökar förutsättningen för att den interna hanteringen ska fungera smidigt samt minskar 
risken för att godset skadas. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras den information som erhållits från teorin och intervjuer. Kapitlet 
beskriver begreppen förpackning och emballage, samt de parametrar som påverkar valet av 
förpackning och emballage. Kapitlet tar även upp de kostnader som påverkas av valet av 
förpackning. Detta kapitel avslutas med en diskussion kring emballageleverantörers påverkan 
på ett företags val av emballage, samt vad Emballagepoolen skulle kunna tänka på för att 
förbli ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. 
 

5.1 Förpackning och Emballage 
 
Förpackning och emballage är två begrepp som Emballagepoolen och Personvagnar använder 
på olika sätt. Emballagepoolen använder begreppet emballage i en mycket stor utsträckning, 
eftersom deras verksamhet grundar sig på en pool av emballage. Personvagnar använder 
hellre begreppet förpackning, på grund av att de arbetar med att skapa effektiva förpackningar 
och emballage anses endast vara en del av en förpackning.  
 
Konsekvenserna av att Emballagepoolen ofta använder begreppet emballage är att 
Personvagnar anser att Emballagepoolen är bra på emballage, men det är de på Personvagnar 
som ser helheten och därigenom har förmågan att skapa effektiva förpackningar.  
 
Det är oerhört viktigt att förstå kunden och prata samma språk som kunden. Detta innebär att 
jag anser att Emballagepoolen bör fundera på vad de olika begreppen betyder och hur dessa 
ska användas. Börjar Emballagepoolen använda begreppet förpackning i en större 
utsträckning ökar möjligheterna till att Personvagnar förstår att Emballagepoolen är en 
totalleverantör som även erbjuder tekniska tjänster. Jag anser därför att det är viktigt att 
Emballagepoolen försöker använda begreppet förpackning i större utsträckning.  
 
Idag erbjuder Emballagepoolen sina kunder tjänsten att skapa förpackningsinstruktioner. Vid 
dessa samarbeten använder Emballagepoolen begreppet förpackning. Jag anser dock att 
Emballagepoolen bör prata mer om förpackningar på ett naturligt sätt, vilket kan få kunderna 
att förstå att Emballagepoolen hyr ut sitt emballage för att det skapa effektiva förpackningar. 
 
På engelska används begreppet packaging för både förpackning och emballage. Det innebär 
att kunden och emballageleverantören kan använda samma begrepp, men kan prata om två 
olika saker.  

5.2 Varför är det svårt att skapa en bra förpackning? 
 
Vid val av förpackning är det många parametrar som en logistiker bör ta hänsyn till. 
Dessutom finns det många kopplingar mellan de olika parametrarna, vilket gör valet av 
förpackning till en mycket komplex uppgift. För att skapa en överskådlig bild har jag därför 
valt att kategorisera dessa parametrar till faktorerna: Skydda produkten, Transport, Hantering, 
Marknadsföra, Miljö, Sammanhålla godset, Informera och Lager. I figur 41 åskådliggörs de 
kopplingar som har uppkommit under studien. Figuren innehåller även parametrarna 
enhetslast och kostnader, eftersom detta var två parametrar som respondenterna pratade 
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mycket om. Det är svårt att skapa en optimal förpackning och komplexiteten leder till att 
logistikerna ofta tvingas till att prioritera vissa faktorer. 
 

Skydda 
produkten 

Enhetslast Transport 

Lager Hantering 

Kostnader Informera 

Sammanhålla Marknadsföra 

Miljö 
godset 

 
 

Figur 41: Jag har identifierat de kopplingar som finns i teori- och empirikapitlet för att visa på hur de olika 
faktorerna är kopplade till varandra. 

 
I figuren ovan visas även att faktorerna skydda produkten och hantering samt parametrarna 
kostnader och enhetslast är kopplade till samtliga övriga faktorer. 
 
I och med att valet av förpackning är en mycket komplex uppgift anser jag att det är viktigt att 
företag har en förpackningsstrategi. En förpackningsstrategi kan hjälpa logistiker att fokusera 
på de faktorer som av företaget anses viktiga. Detta är även något som Personvagnars 
respondenter talar om. De anser att den strategiska biten är en viktig bit som inte kan läggas ut 
på någon leverantör. Det anses viktigt att ett företags logistiker veta åt vilket håll som de ska 
sträva. Personvagnar anser att det är viktigt att förpackningen skyddar produkten, är lätt att 
hantera, är ergonomisk samt att den är kostnadseffektiv.  
 
Förpackningslogistik är ett ämne som är under utveckling och företagen blir allt mer 
medvetna om att förpackningarna påverkar ett stort antal aktiviteter. För att effektiva 
förpackningar ska utvecklas är det därför viktigt att företagen följer med i utvecklingen, vilket 
kan vara svårt för dem eftersom inte ens litteraturen klarar av att hänga med. Ett exempel på 
att litteraturen inte hänger med utvecklingen är Lumsdens bild, figur 14, över 
förpackningskostnaden. Lumsden tar i denna figur endast hänsyn till kostnaden för skadade 
produkter och parametrar som till exempel vilket värde som en förpackning kan bidra med 
finns inte med i denna bild. 
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5.3 Vilka faktorer bör en logistiker tänka på vid val av förpackning? 
 
Under intervjuerna tar både Emballagepoolen och Personvagnar upp många av de faktorer 
som nämns i teorikapitlet, se tabell 2. 
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R1 X X X X    X X X 
R2 X X     X X X X 
R3 X X  X X X  X X X 
R4 X X  X    X X X 
R5 X X X X    X X X 
R6 X X  X    X X X 
R7 X X X X X X X X X X 
R8 X X X X  X X X X X 
R9 X X  X    X X X 
R10 X X X X  X   X X 

 
Tabell 2: Ett kryss i en ruta innebär att respondenten har tagit upp faktorn under intervjun. R1-R7 är 

respondenter ifrån Personvagnar. R8-R9 är respondenter ifrån Emballagepoolen. R10 är den respondent från 
Personvagnar som jag gjorde en extra intervju med, angående kostnader. 

 
Tabellen ovan visar att både Personvagnar och Emballagepoolen vet vad de bör tänka på vid 
val av förpackning. Tabellen visar även att de viktigaste faktorerna anses vara skydda 
produkten, hantering, transport och miljö. Kostnader och enhetslast är två parametrar som 
respondenterna pratade mycket om. Enhetslasten har enligt respondenterna en stor betydelse 
för faktorerna skydda produkten, hantering, transport och lager samt för parametern 
kostnader. I den teori som jag har studerat tas inte enhetslastens betydelse upp i lika stor 
utsträckning. 
 
Emballagets vikt är en parameter som respondenterna pratar mycket lite om, medan det 
omnämns som mycket viktigt i teorin. I den teori som denna rapport grundar sig på tas det 
upp att det är viktigt att minska mängden förpackningsmaterial samt att använda material som 
har en låg vikt. Detta är dock inte lika aktuellt för returemballage, eftersom detta emballage 
ska vara tåliga för att kunna återanvändas ett flertal gånger. Desto fler gånger ett emballage 
används desto bättre är det för miljön, eftersom materialresurserna utnyttjas väl. Emballagets 
vikt är en parameter som påverkar den mängd bränsle som transporterna kräver och därmed 
även den mängd avgaser som släpps ut, vilket leder till att det anses viktigt att emballagets 
vikt är låg. Vikten är dock relaterad till mängden emballagematerial, men det går att använda 
smartare lösningar och andra slags konstruktioner.  
 
Emballagepoolen och Personvagnar pratar endast om emballagets vikt i de sammanhang då de 
pratar om ergonomi. Respondenterna anser att emballagets vikt endast påverkar den personal 
som ska lyfta emballaget manuellt, dock är manuella lyft något som respondenterna anser bör 
undvikas. Respondenterna anser att vikten inte påverkar transporterna, eftersom det gods som 
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ska transporteras inte väger så mycket. Respondenterna berättade att det inte är vikten som 
sätter gränsen för hur många artiklar som till exempel en lastbil kan transportera, utan det är 
volymen som påverkar vilken mängd artiklar som kan transporteras i en lastbil. De anser 
därför att det är viktigt att tänka på volymerna och inte vikten. 
 
Teoretikerna och respondenternas åsikter går isär, vilket gjorde att jag beslöt mig för att räkna 
på emballagens vikter. Enligt teorin är plast ett lättare material och är därför ett mycket bra 
material ur viktsynpunkt. Jag beslöt mig för att ta reda på om det viktmässigt har någon större 
betydelse om logistikerna väljer ett träemballage eller ett plastemballage, utav de emballage 
typer som erbjuds idag. För att kunna räkna på detta valde jag att generalisera problemet, jag 
valde att räkna på exempel då lastbilarna fylls med endast en typ av emballage. Jag jämförde 
nedanstående två alternativ:  
 
Alternativ 1: Här jämförs alternativet att förpacka artiklar i en L4-pall (yttermått: 
122500x820x940 millimeter, innermått: 1178x773x768 millimeter) jämfört med att förpacka 
artiklar i 8 stycken 790 lådor (800x600x200 millimeter) på en L-pall, vilket är en liknande 
enhet. 
 
En L4-pall med lock väger 71 kilo. 
 
En 790 låda med lock väger 5,9 kilo. En L-pall plus åtta lådor väger: 25+8*5,9 = 72,2 kilo. 
 
→ Alternativet med plastlådor blir ett tyngre alternativ jämfört med att använda en pall med 
kragar. Detta beror på att en plastlåda är relativt tung, på grund av den mängd material som 
den är tillverkad av. Dock är det viktigt att lådan är robust för att den ska vara stark och tålig. 
 
Alternativ 2: Här jämförs alternativet att förpacka artiklar i en L4-pall jämfört med att 
förpacka artiklar i en plastpall med sidor av plast, vilket är en liknande enhet. Denna plastpall 
(yttermått: 1200x800x950 millimeter, innermått: 1120x720x732 millimeter) är av samma typ 
som den pall som Ford använder: 
 
L4-pall med lock väger 71 kilo. 
 
Plastpall med dammskydd väger 55+4,5 = 59,5 kilo. 
 
Idag används både standardtrailers och megatrailers, men alla nya trailers har storleken som 
en megatrailer. Detta gör att Emballagepoolen alltid räknar på megatrailerns storlek. 
 
En standardtrailer (13,62x2,46x2,6 meter) rymmer 64 stycken L4-pallar eller 64 stycken 
plastpallar.  
 
En megatrailer (13,62x2,46x3,0 meter) rymmer 96 stycken L4-pallar eller 96 stycken 
plastpallar. 
 
Standardtrailer: 
 
64*71 kilo = 4544 kilo 
64*59,5 kilo = 3808 kilo, vilket är 736 kilo mindre än då trailern fylls med L4-pallar 
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Volymutnyttjande: 
Standardtrailerns volym: 13,62*2,46*2,6 = 87,11 m2

 
Den volym som kan fyllas med artiklar i 64 stycken L4:or: 64*( 1,178*0,773*0,768) = 44,76   
m2: 44,76/87,11 =  51 % 
 
Den volym som kan fyllas med artiklar i 64 stycken plastpallar: 64*(1,120*0,720*0,732) = 
37,78 m2: 37,78/87,11 = 43 % 
 
Megatrailer: 
 
96*71 kilo = 6816 kg 
96*59,5 kilo = 5712 kg, vilket är 1104 kilo mindre än då trailern fylls med L4-pallar 
 
Volymutnyttjande: 
Megatrailerns volym: 13,62*2,46*3,0 = 100,52 m2

 
Den volym som kan fyllas med artiklar i 96 stycken L4:or: 96*( 1,178*0,773*0,768) = 67,14 
m2: 67,14/100,52 = 67 % 
 
Den volym som kan fyllas med artiklar i 96 stycken plastpallar: 96*(1,120*0,720*0,732) = 
56,67 m2: 56,67/100,52 = 56 % 
 
→ Viktskillnaderna mellan att fylla trailers med L4-pallar eller med plastpallar är inte så 
stora med tanke på att plastpallen är ett mycket dyrare alternativ, samt att den ger en betydligt 
sämre fyllnadsgrad än en L4-pall. Fyllnadsgraden är dessutom ytterligare en parameter som 
påverkar miljön. 
 
Slutsats: Resultaten av de två beräkningarna visar att ur en vikt- och miljösynpunkt är det inte 
bättre att använda de plastemballage som finns i poolen idag jämfört med dagens 
träemballage. Jag anser dock logistikerna bör försöka att konstruera emballage som har en låg 
vikt, eftersom vikten har en påverkan på miljön. I de fall då godset fraktas med flyg påverkar 
emballagets vikt även kostnaderna. Det är mycket kostsamt att frakta gods med flyg och 
transportkostnaden är beroende på godsets vikt. 
 
Beräkningarna gjorde mig förvånad över det dåliga volymutnyttjandet som 64 stycken L4-
pallar ger i en standardtrailer, 51 procent. Detta gjorde att jag valde att räkna ut 
volymutnyttjandet för 64 stycken L4-pallar i en standardtrailer, med avseende på yttermåtten: 
64*(1,225*0,820*0,940) = 60,43 m2, vilket ger volymutnyttjandet 60,43/87,11 = 69 procent.  
 
Om en standardtrailer fylls med 64 stycken L4-pallar, fylls den med 51 % artiklar och 18 % 
med emballage och 31 % är luft. 
 
Samma beräkning gjordes på en megatrailer som fylls med 96 stycken L4-pallar. 
96*(1,225*0,820*0,940) = 90,64 m2, vilket ger volymutnyttjandet 90,64/100,52 = 90 procent. 
 
Om en megatrailer fylls med 96 stycken L4-pallar, fylls den med 67 % artiklar och 23 % med 
emballage och 10 % är luft. 
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Jag anser att L4-pallarna ger en mycket dålig fyllnadsgrad i standardtrailern, men det ser 
betydligt bättre ut i megatrailern på grund av att i den kan tre pallar staplas ovanpå 
varanandra. L-pallen anses vara ett bra emballage eftersom den är bra anpassad till lastbilarna 
och fyra kragar anses vara ett optimalt antal, vilket jag anser stämmer i de fall då megatrailers 
används.  
 
Beräkningarna visar att det inte är trivialt att skapa ett högt volymutnyttjande i transporten. 
Detta leder till att jag anser att det är viktigt att både Emballagepoolen och Personvagnar 
tänker till då trailers ska fyllas, detta för att volymutnyttjandena i lastbilarna ska bli höga. 
Emballagepoolen anser att det är viktigt att fokusera på att skapa höga volymutnyttjanden i 
lastbilarna, vilket är förståligt med tanke på dessa resultat. Deras mål är att ta fram emballage 
som ger en hög fyllnadsgrad i lastbilarna och de anser att det är viktigt att användarna fyller 
emballagen. Eftersom det är svårt att fylla lastbilarna anser jag att Emballagepoolen och 
Personvagnar bör ta reda på vilket volymutnyttjande som faktiskt transporteras i lastbilarna. 
Detta kan göras genom att gå ut och titta i lastbilarna, genomföra beräkningar samt fråga 
transportörerna vad de anser om volymutnyttjandet. 
 
Respondenterna och teorin skiljer sig även åt på en annan punkt, nämligen när det gäller 
koniska förpackningar. Enligt teorin är det effektivast att använda förpackningar med raka 
sidor vid de tillfällen då fyllda förpackningar ska transporteras och det anses effektivast att 
använda koniska eller hopvikbara förpackningar då tomma förpackningar ska transporteras. 
Enligt Emballagepoolens poolidé är det transporterna med fyllda förpackningar som är de 
långa transporterna. Detta leder till att jag anser att logistiker bör välja förpackningar som gör 
dessa transporter effektiva, det vill säga välja förpackningar med raka sidor. 
Emballagepoolens respondenter höll inte med mig på denna punkt, eftersom även 
transporterna av tomt emballage mellan depåer och leverantörer är relativt långa och bör 
därför göras effektiva, se figur 42.  
 

Leverantör 

            
 

Figur 42: Avstånden mellan kund och depå är oftast kort, medan avstånden mellan depå och leverantör samt 
mellan leverantör och kund oftast är relativt långa. 

 
Emballagepoolen berättade även att de har räknat på detta och har kommit fram till att deras 
koniska plastlådor är effektivare än KLT-systemets plastlådor med raka sidor, i hela kedjan. 
Anledningen till detta resultat är att KLT lådorna är robusta och har därför ett mycket sämre 
volymutnyttjande än Emballagepoolens koniska lådor. Jag tyckte att det verkade konstigt att 
koniska lådor skulle vara effektivare än lådor med raka sidor då fyllda förpackningar 
transporteras, vilket gjorde att jag valde att göra lite beräkningar. 
 

Depå Kund 

Transport av tomt emballage 

Transport av fyllda förpackningar 
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Transporterna av tomt emballage:  
Transporterna av tomt emballage mellan depå och leverantör samt mellan kund och depå blir 
effektivare med Emballagepoolens lådor jämfört med KLT-systemets lådor, eftersom 
Emballagepoolens lådor kan travas i varandra då de transporteras tomma. 
 
Transporterna av fyllda förpackningar: 
Två lådor med liknande yttermått jämfördes: Emballagepoolens 780 låda och en KLT låda, 
vars dimensioner visas i tabell 43. 
 

 780 låda KLT låda 
Längd (millimeter) 600 600 
Bredd (millimeter) 400 400 
Höjd (millimeter) 200 280 
Bruttovolym (kvadratmeter) 0,048 0,067 
Nettovolym (liter) 37 43 
Fyllnadsgrad (procent) 
(som kan fyllas med artiklar) 

77 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 43: I tabellen redovisas de två emballagens data. 
 
Tabellen visar att 780 lådan har en fyllnadsgrad på 77 procent och KLT lådan har en 
fyllnadsgrad på 64 procent.  
 
Jag räknade på följande två liknande enhetslaster: 
 
780 lådan: 4 stycken plastlådor i varje lager på en L-pall. På varje pall läggs fyra lager med 
plastlådor (Höjd: 800 millimeter + pallens höjd). → 16 plastlådor på varje pall → 16*37 liter 
= 592 liter/pall. 
 
KLT lådan: 4 stycken lådor i varje lager på en L-pall. På varje pall läggs tre lager med 
plastlådor (Höjd: 840 millimeter hög + pallens höjd). → 12 plastlådor på varje pall → 12*43 
liter = 516 liter/pall. 
 
Beräkningarna visar att en L-pall med 780 lådor har en högre nettovolym än en L-pall med 
KLT lådor. Genom att använda Emballagepoolens plastlådor utnyttjas därför ytorna i 
transporter, lager och vid monteringsplatser på ett bättre sätt. Dessutom behöver truckförarna 
inte mata banan med gods lika ofta. 
 
Slutsats: Beräkningarna visar på att det inte endast är fråga om lådorna har raka sidor eller 
om lådorna är koniska. Beräkningarna visar på att lådornas fyllnadsgrad även är en parameter 
som är viktig att ta hänsyn till och som i det här fallet blir en styrande parameter.  

5.4 Vilka faktorer fokuserar logistikerna på? 
 
Genom att studera det antal gånger som en kod tas upp kan jag få en uppfattning om vad som 
respondenterna anser är viktigt. I denna statistik synliggörs dock inte hur mycket 
respondenterna har pratat om en faktor, utan endast det antal gånger som denna faktor nämns. 
Jag valde dock ändå att titta på dessa siffror för att se om de stämmer med den uppfattning 
som jag fick under intervjuerna. 
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I och med att jag har intervjuat två personer ifrån Emballagepoolen och åtta personer ifrån 
Personvagnar får inte Emballagepoolen och Personvagnars siffror jämföras med varandra. 
Jämförelser får endast ske inom Emballagepoolens eller inom Personvagnars grupp av koder. 
 
Emballagepoolen: 
 
1:a Hantering (17 stycken) 
2:a Skydda produkten (16 stycken) 
3:e Transporter (13 stycken) 
4:e Miljö (5 stycken) 
5:e Lager (2 stycken) 
6:e och 7:e Informera (1 stycken), Marknadsföra (1 stycken) 
8:e Sammanhålla godset (0 stycken) 
(Kostnader: 28 stycken, Enhetslast: 12 stycken) 
 
Volvo Personvagnar: 
 
1:a Skydda produkten (60 stycken)  
2:a Hantering (49 stycken) 
3:e Transporter (22 stycken) 
4:e Miljö (15 stycken) 
5:e Lager (7 stycken) 
6:e Informera (6 stycken) 
7:e och 8:e Marknadsföra (2 stycken), Sammanhålla godset (2 stycken) 
(Kostnader: 103 stycken, Enhetslast: 33 stycken) 
 
Personvagnars resultat stämmer väl överens med den uppfattning som jag fick under mina 
intervjuer. De anser att förpackningens viktigaste uppgift är att skydda produkten, vilket är 
deras grundkrav. Därefter är det oerhört viktigt att förpackningen är konstruerad på ett sådant 
sätt att den är ergonomisk. Det gläder mig att personalens ergonomi anses vara viktig i alla 
nivåer inom företaget samt att personalen i fabriken har känslan att företaget bryr sig. Skydda 
produkten och hantering är det som Personvagnars respondenter tar upp flest gånger. 
Transporter är även en faktor som de tar upp och då är det främst i samband med att 
transportkostnaden står för en stor del av logistikkostnaden. Miljö är något som 
respondenterna tänker på i och med att de har en policy som säger att de ska använda 
returemballage samt att emballagematerialet ska vara miljövänligt. En respondent berättade 
dock att de på Personvagnar antar att Emballagepoolen tar hänsyn till att det emballage som 
de erbjuder som standardemballage inte innehåller skadliga ämnen. Lager, informera, 
marknadsföra och sammanhålla godset tas också upp, men dessa faktorer har inte lika mycket 
fokus. Enhetslastens storlek är en parameter som respondenterna tar upp många gånger, detta 
på grund av att Personvagnar har platsbrist i fabriken samt att de inte vill att montörerna ska 
gå långa sträckor för att plocka artiklar. 
 
Emballagepoolens resultat liknar Personvagnars, men det stämmer inte lika bra med den 
uppfattning som jag fick när jag intervjuade dem. Det är dock relativt tätt mellan de tre första 
faktorerna hantering, skydda produkten och transporter. Under mina intervjuer fick jag 
uppfattningen att transporter och enhetslaster är något som de fokuserar väldigt mycket på, 
vilket inte är konstigt eftersom det är den biten som de ser och administrerar samt att 
transportkostnaderna är mycket höga. Jag anser att det är naturligt att Emballagepoolen 
fokuserar på transporterna, eftersom kunderna betalar för transporterna och vill att dessa ska 
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vara så billiga som möjligt. Skillnaden mellan resultatet av koderna och min uppfattning kan 
bero på att siffrorna endast baseras på det antal gånger som en respondent tar upp en faktor 
och inte på hur mycket som de har tryckt på att det är viktigt att tänka på denna faktor. Lager, 
informera och marknadsföra är även enligt Emballagepoolen faktorer som det fokuseras 
mindre på. Sammanhålla godset är en faktor som inte tas upp. 
 
Jag valde att studera det antal gånger som respondenterna tog upp faktorn transporter, se 
nedan. Jag konstaterade att det är en faktor som Emballagepoolen tar upp betydligt fler gånger 
jämfört med Personvagnar, vilket jag även fick uppfattningen av under mina intervjuer. 
 
Emballagepoolen: 13 gånger: 2 personer → 6,5 gånger/person 
Personvagnar: 22 gånger: 8 personer → 2,8 gånger/person 
 
Hantering är en faktor som Emballagepoolen tar upp flest gånger, men under mina intervjuer 
fick jag uppfattningen att de pratar mest om transporter och att hantering är något som 
Personvagnar pratar betydligt mer om.  
 
Jag har även studerat det antal gånger som kostnader nämns och konstaterade att kostnader 
anses vara en mycket viktig faktor, eftersom denna faktor tas upp ett stort antal gånger. 
 
Personvagnar är ett företag som har ett antal anställda som jobbar med förpackningsrelaterade 
frågor och därigenom har de också mycket kompetens inom sitt företag på detta område. De 
anser själva att de är relativt bra på att välja förpackningar, men även att allting kan göras 
bättre. De hade gärna sett att det fokuserades lite mer på att skapa bra förpackningar redan 
från början. Idag är det ofta på det sättet att logistikerna har dåligt med tid, vilket leder till att 
de kör mycket i samma spår. Intervjuerna har gett mig uppfattningen att logistikerna är 
duktiga på förpackningsrelaterade frågor och att de vet vad som företaget anser är viktigt, 
eftersom de tar upp samma saker. I och med denna enighet känns det som om företaget har en 
klar strategi när det gäller vilka faktorer och ingående parametrar som är viktiga att ta hänsyn 
till vid val av förpackning. 
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5.5 Hela kedjan är viktig 
 
Både Personvagnar och Emballagepoolen anser att det är viktigt att ta hänsyn till hela kedjan 
från leverantör via transportör och in i fabrik, vid val av förpackning. I Tabell 3 visas vilka 
aktörer som respondenterna anser är viktiga att samarbeta med vid val av förpackning. 
 

 Leverantör Transportör Fabrik 
R1 X   
R2 X  X 
R3 X  X 
R4 X  X 
R5 X  X 
R6 X   
R7 X  X 
R8 X   
R9 X   
R10 X   

 
Tabell 3: Ett kryss i en ruta innebär att respondenten har tagit upp att det är viktigt att samarbeta med just den 

aktören. R1-R7 är respondenter ifrån Personvagnar. R8-R9 är respondenter ifrån Emballagepoolen. R10 är den 
respondent från Personvagnar som jag gjorde en extra intervju med, angående kostnader. 

 
Tabellen visar att leverantören anses vara en mycket viktig aktör att samarbeta med vid valet 
av förpackning. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att ta vara på leverantörens 
åsikter. En annan viktig aktör att samarbeta med är fabriken. Det gladde mig även att höra att 
personalen i fabriken anser att de har en stor påverkan på valet av förpackning och de anser att 
logistikerna tar hänsyn till de krav som de i fabriken ställer.  
 
Transportören är dock inte en aktör som anses vara viktig att samarbeta med. Samarbete sker 
endast vid specialfall. Detta är något som jag ifrågasätter eftersom respondenterna anser att 
det är oerhört viktigt att transporterna utnyttjas på ett effektivt sätt. Jag anser att både 
Personvagnar och Emballagepoolen bör gå ut och titta i transporterna och studera hur godset 
är förpackat och ifall volymutnyttjandet är högt. Jag anser att det är viktigt att fokusera på att 
ta fram förpackningar som ger ett högt volymutnyttjande, men om transporterna inte packas 
fulla är det inte av lika stor betydelse. I dessa situationer kanske logistikerna bör lägga ner lite 
mer resurser på att samordna transporterna på ett bra sätt. Jag anser att logistikerna bör 
studera transporterna närmare för att kunna avgöra ifall dessa utnyttjas effektivt. 
 
Intervjuerna har gett mig uppfattningen att logistikerna samarbetar mycket med både 
leverantörer och fabrik. Dessa samarbeten anses viktiga för att systemet ska fungera samt för 
att kostnaderna ska hållas låga.  
 
En respondent berättade att han/hon ansåg att emballagen bör anpassas efter den personal som 
ska hantera dem, vilket är en åsikt som skiljer sig ifrån min. Jag anser att emballagen och 
förpackningarna bör vara konstruerade på ett sådant sätt att alla människor ska kunna hantera 
dem, eftersom förutsättningarna kan vara olika beroende på vilken aktör i förädlingskedjan 
som hanterar godset. 
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5.6 Hur väljer Personvagnar förpackningar?  
 
Respondenterna anser att det är viktigt att arbeta med förpackningsrelaterade frågor. Dessa 
frågor finns med tidigt i processen då en ny bilmodell tas fram, vilket anses vara viktigt 
eftersom emballaget bidrar till en kostnad som ska vara inräknad i den totala kostnad som 
bilen beräknas få och som ska avgöra ifall bilen ska tillverkas eller ej. Detta är något som 
gladde mig, men jag tror dock att mer resurser kan läggas på att skapa effektiva 
förpackningar. Detta skulle kunna göras genom att tillsätta mer personal som bara jobbar med 
att ta fram förpackningar eller genom att lägga ut denna typ av frågor på en leverantör som till 
exempel Emballagepoolen. De logistiker som jag har träffat anser att det skulle vara bra ifall 
förpackningsrelaterade frågor lades ut på en leverantör, eftersom det hade inneburit att de 
hade fått mer renodlade arbetsuppgifter. Valet av förpackning görs i steg: 
 
Steg 1: Standard- eller specialemballage? Vilket är viktigt att veta för att kunna beräkna 
bilens totalkostnad. Emballagekostnaden ökar kraftigt för varje steg som logistikerna tvingas 
ta. 
 

1:a hand: Standardemballage 
2:a hand: En kombination av special- och standardemballage, vilket väljs i de 
fall då artikeln är lite känslig.  
3:e hand: Specialemballage, vilket väljs då artikeln är mycket känslig eller i de 
fall då kraven på att skapa effektiva flöden är höga. 

 
Steg 2: Om standardemballage: Vilken typ av standardemballage som väljs beror på 
enhetslastens storlek. Enhetslastens storlek beror på följande parametrar: 
 

• Det produktionsbehov som förpackningen ska rymma 
• Den yta som finns tillgänglig vid monteringsbanan 
• Artikelns storlek 
• Tål artikeln tryck ifrån ovanpåliggande lager? 
• Inköpskvantiteten 
 

Vid små artiklar eller låga produktionsbehov av artiklar, förpackas artiklarna i plastlådor. Är 
produktionsbehoven större eller ifall artiklarna är lite större, förpackas artiklarna på pall. I de 
fall då produktionsbehoven är stora eller då artiklarna är stora, används combitainers.  
 
Steg 3: Fyll förpackningen maximalt med artiklar. Personvagnar eller leverantörerna 
provpackar artiklarna för att förpackningarna ska bli fyllda. Vid produktionsstart finjusteras 
enhetslasterna, detta för att se till att förpackningarna är ordentligt fyllda. 
 
Det produktionsbehov som förpackningen ska rymma och den yta som finns tillgänglig vid 
monteringsplatsen är de två parametrar som styr valet av enhetslast och därmed även valet av 
förpackning. Det gäller att skapa optimala enhetslaster, se figur 44 nedan. I de fall då 
platsbrist råder är den tillgängliga ytan den parameter som är dominerande och ifall 
förpackningen är kostnadseffektiv får en mindre betydelse. Grundkravet är dock alltid att 
förpackningen ska skydda artikeln. 
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För liten För stor 
Enhetslast Enhetslast

Omfattande intern 
hantering. 

Upptar stor yta vid 
monteringsplats. 
Montörerna får gå långt. 
Enhetslasten får stå länge vid 
banan: personalen kan slänga 
skräp i pallarna. 
Stora lager. 
Om bristande kvalité: Stora 
mängder artiklar har tagits 
hem, innan flödet stoppas. 

Figur 44: Enhetslastens storlek. 

5.7 Vad är en bra/dålig förpackning? 
 
Teorin, Emballagepoolen och Personvagnar har beskrivit en bra förpackning som (en dålig 
förpackning är motsatsen): 
 
En bra förpackning ska: 

 
• Skydda artikeln mot smuts, damm, regn, statisk elektricitet, tryck, skadedjur, 

temperaturer, luftföroreningar, vibrationer, stötar, nötning, frekvens. 
• Skydda omgivningen, vid farligt gods. 
• Skydda känsliga ytor. 
• Vara ren. 
• Vara torr. 
• Ej bli lätt fuktig, samt fukten ska ej stanna kvar i förpackningen. 
• Förhindra korrosion och mögel. 
• Tåla vårdslös hantering. 
• Innehålla en lagom mängd artiklar. 
• Vara stapelbar. 
• Ej skräpa ner. 
• Förhindra stöld och manipulation. 
• Vara lätthanterlig. 
• Emballaget vara lätt att resa. 
• Vara lätta att packa i och ur artiklarna. 
• Vara lätt att öppna och stänga. 
• Ha en hög säkerhet. 
• Ge en effektiv hantering. 
• Vara anpassad till den interna logistiken. 
• Vara standardiserad. 
• Uppta en liten yta vid monteringsplatsen.  
• Ej skada personalen. 
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• Vara konstruerad på ett sådant sätt att personalen kan plocka artiklarna ur 
förpackningen på ett ergonomiskt sätt. 

• Vara lätt att greppa (vikt, volym, form) 
• Inte föra oljud. 
• Vara ett returemballage. 
• Innehålla lite inneremballage. 
• Inte innehålla några lösa delar. 
• Emballaget ha en låg vikt och vara lätthanterligt. 
• Vara av lite emballagematerial. 
• Emballaget vara lätt att bryta ner (liten volym) och bli av med. 
• Emballaget ha en effektiv returtransport. 
• Vara anpassad till lagerplatser och transporter. 
• Ge en hög fyllnadsgrad i transporter och lager (nettovolym). 
• Vara fylld med artiklar. 
• Vara modulanpassad. 
• Ge en stabil enhetslast. 
• Inte innehålla några rörliga delar. 
• Artiklarna packas i mönster. 
• Informera. 
• Vara lätt att identifiera. 
• Vara enhetlig och ha en lämplig design. 
• Vara marknadsförande. 
• Emballaget vara helt och rent. 
• Emballaget ha en lång livstid. 
• Förpackningsmaterialet vara miljövänligt. 
• Vara kostnadseffektiv. 
• Vara flexibel. 

 
Det anses inte viktigt att det valda emballaget uppfyller alla dessa krav utan det viktigaste är 
ifall förpackningen uppfyller de krav som produkten och aktörerna i förädlingskedjan ställer. 
Ett exempel är renhet som är en parameter som är lätt att förknippa med emballage, men så är 
inte fallet. Ett smutsligt emballage kan väljas och en plastpåse kan läggas i emballaget och en 
ren förpackning erhålls. Logistikerna kan inte till hundra procent vara säkra på att emballaget 
är rent, speciellt inte då emballage som träpallar med kragar används. I de fall då det finns 
höga krav på renhet läggs en plastpåse i pallen och förpackningen blir ren. Personvagnar 
väljer inte hellre att förpacka artiklar med höga renhetskrav i plastlådor som tvättas efter varje 
användning, utan valet av emballage görs utifrån den valda enhetslastens storlek. 

5.8 Vad anser Personvagnar om Emballagepoolens standardemballage? 
 
Personvagnar anser att det standardemballage som Emballagepoolen erbjuder är av bra 
kvalité, är rent och är relativt billigt. Nedan beskrivs standardemballagens för- och nackdelar, 
vilka Personvagnars respondenter har tagit upp under intervjuerna. 
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Plast lådor: 
 
Fördelar Nackdelar 
+ Rent emballage (på grund av att de tvättas 
efter varje användning) 
+ Har en låg vikt 
+ Skräpar inte ner som trä 
+ Tar upp en liten yta vid banan 
+ Kan placeras i hyllor 
+ Vid förbränning: H2O + CO2
+ Lagom stora 
+ Lätt att hantera 
+ Koniska: låg volym i returtransport 
 

- Dyrare än pall och krage systemet 
- Koniska: upptar volym i till exempel 
transport och lager (på grund av kil) 
- Koniska: svåra att förpacka känsliga artiklar 
i eftersom de kan åka runt 
- Koniska: vid riktig mönsterpassning krävs 
någon form av inneremballage 
- Icke koniska: upptar en hög volym i 
returtransporten 
 

Lastpall i trä och krage:   
                 
Fördelar Nackdelar 
+ Flexibelt system 
+ Låg volym vid returtransport 
+ Kan placeras i hyllor 
+ Naturmaterial 
+ Lätt och billigt att reparera 
+ Tåligt 
+ Billigare än plast 
+ Lätt att hantera 
+ Ger ett högt volymutnyttjande 
   i transporten 
+ L-pallen: Lagom stor enhet 
 
 
 

- Tungt emballage 
- Skräpar ner, med damm och flisor 
- Personalen kan få flisor i händerna 
- Personalen kan klämma sig då de viker ihop 
kragarna 
- Mycket stift 
- Kan vara smutsigt 
- Parasiter i trä  
- Många kragar: Personalen får böja sig djupt 
ner i emballaget för att nå artiklarna 
- F-pall, H-pall, 701-pall: är otympliga, tunga 
   och svåra att hantera 
 

Combitainer: 
 
Fördelar Nackdelar 
+ Personalen kan gå in i emballaget, 
möjliggör ergonomiska lyft 
+ Låg volym vid returtransport 
+ Stort emballage 
+ Sidor av cellplast är lättare 

- Sidorna och gavlarna är tunga och 
otympliga 
- Sidor av plywood är tunga 
- Svår att öppna 
- Låsningen kan gå sönder, combitainern kan 
öppna sig under transport 
- Svår att bryta ner 

5.9 Modell för val av förpackning 
 
Det är ingen lätt uppgift att välja en förpackning som är optimal ur samtliga synvinklar, vilket 
har lett till att jag med hjälp av teorin och intervjuer har tagit fram en modell. Denna modell 
ska kunna vara till hjälp vid val av förpackning. Modellen ska även kunna hjälpa logistikerna 
att utvärdera den valda förpackningen. Modellen är uppbyggd kring faktorerna Skydda 
produkten, Hantering, Lager, Transport, Sammanhålla godset, Informera, Marknadsföra och 
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Miljö, vilka är viktiga att ta hänsyn till vid val av förpackning. Till varje faktor hör en rad 
påståenden, se bilaga 10. Jag har valt att göra dessa påståenden positiva, vilket leder till att 
logistiker bör skapa förpackningar på det sätt att påståendena stämmer i mycket hög grad. 
Dessa påståenden kan vara till hjälp då en förpackning ska tas fram, i och med att påståendena 
kan hjälpa logistikerna att tänka på så många parametrar som möjligt. 
 
Dessa påståenden kan även vara till hjälp för att utvärdera huruvida en förpackning är bra 
eller mindre bra, samt ge en visuell bild som visar på vilka områden som förpackningen är 
bättre respektive sämre.  
 
Utvärdering av förpackning: 
 

1. Rita in i spindeldiagrammet (figur 45) hur väl du tror att den valda förpackningen är 
anpassad till de olika faktorerna, genom att sätta ett kryss på axeln. Dra därefter linjer 
mellan kryssen. 

 
Skydda produkten – Hur väl skyddar förpackningen artikeln? 
Hantering – Hur väl är förpackningen anpassad till den interna hanteringen samt hur ergonomisk är 
förpackningen? 
Lager – Hur väl är förpackningen anpassad till lagret? 
Transport – Hur väl är förpackningen anpassad till transporten? 
Sammanhålla godset – Hur väl sammanhåller förpackningen godset och skapar en stabil enhetslast? 
Informera – Informerar förpackningen personalen om innehåll och användningssätt samt är 
förpackningen lätt att identifiera? 
Marknadsföra – Marknadsför förpackningen företaget samt är förpackningen hel och ren? 
Miljö – Är förpackningen miljövänlig? 
 
Förpackningen uppfyller kraven/faktorerna: 
5 – I mycket hög grad (längst ut på axeln) 
4 – Hög grad 
3 – Varken eller 
2 – Liten grad  
1 – Inte alls (i mitten av spindeldiagrammet) 

Skydda produkten

Hantering

Lager

Transport

Sammanhålla godset

Informera

Marknadsföra

Miljö

 
Figur 45: Rita in i detta spindeldiagram hur väl du tror att förpackningen är anpassad till de olika faktorerna. 

 
2. Svara på påståendena, i bilaga 10, genom att sätta ett kryss i en ruta från 1-5, där fem 

betyder att påståendet stämmer i mycket hög grad och där ett betyder att påståendet 
inte stämmer alls. Hoppa över de påståenden som inte berör den artikel som ska 
förpackas. Lägg till de påståenden som du tycker saknas. Vid det tillfälle då du har 
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svarat på samtliga påståenden inom en faktor, räkna det antal påståenden som du har 
besvarat. Summera även ihop samtliga svar (4+3+4+4=15). Dividera summan av 
svaren med antalet besvarade påståenden. Du har nu erhållit ett medelvärde, vilket 
visar på hur väl förpackningen är anpassad till just denna faktor. Detta medelvärde 
sätts in i spindeldiagrammet. Gör på samma sätt med samtliga faktorer. De 
påståenden, vilka får svaren 2 eller 1 bör du fundera lite extra på. Kan du förändra 
förpackningen så att den blir bättre? 

 
3. Rita in faktorernas medelvärden i spindeldiagrammet. Resultatet kan se ut som i figur 

46. 

3

4
3 3

4

5

5

4

Skydda produkten

Hantering

Lager

Transport

Sammanhålla godset

Informera

Marknadsföra

Miljö

Figur 46: Ett exempel på hur spindeldiagrammet skulle kunna se ut. 

Faktor Medelvärde 
Skydda produkten 5 
Hantering 5 
Lager 4 
Transport 3 
Sammanhålla godset 3 
Informera 4 
Marknadsföra 3 
Miljö 4 

 
4. Jämför de två spindeldiagrammen. Blev det som du hade tänkt dig? Om inte: Varför 

inte? 
 
5. Vilka faktorer är förpackningen sämre anpassad till? Vad kan göras bättre? 

 
6. För att ta reda på vad som kan göras bättre, kan du gå tillbaka till de påståenden som 

rör just den faktor som fått ett dåligt medelvärde. Läs igenom de påståenden som har 
fått låga svar, kryss i ruta 3, 2 eller 1. Kan något förändras? Eller beror dessa låga svar 
på att du har valt att prioritera något annat? Om ja: Är det rätt att prioritera på detta 
sätt?  

 
Detta är en anpassningsbar modell, vilket gör att det är enkelt att ta bort de påståenden som 
inte passar in i situationen samt att det är lätt att lägga till egna påståenden. Det är viktigt att 
ett företag anpassar modellen till den situation som råder samt till den typen av artiklar som 
ska förpackas, detta för att ett rättvisande resultat ska erhållas.  

5.10 Kostnader 
 
Det anses mycket viktigt att ta hänsyn till kostnaderna, men det råder en stor förvirring kring 
vad som ska räknas till emballagekostnaden. Några respondenter anser att det är endast 
transaktionspriset som bör ingå, medan andra anser att emballagekostnaden även bör 
innehålla vissa indirekta kostnader. Jag anser att företag inte bör stirra sig blinda på 
emballagekostnaden utan istället fokusera på förpackningskostnaden. Jag anser även att 
företag bör ha en strategi som talar om hur logistikerna ska se på kostnaderna, detta för att 
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personalen ska få en helhetssyn och därmed få möjligheten att kunna minska den totala 
kostnaden. Det är oerhört viktigt att logistikerna inte stirrar sig blinda på enskilda kostnader 
utan har en helhetssyn, annars är risken stor för att logistikerna suboptimerar kostnaderna. 
Idag grundar logistikerna sina val på de erfarenheter som de har. Olika logistiker kan ha olika 
erfarenheter, vilket kan leda till att de förpackningar som skapas blir olika bra ur en 
kostnadssynpunkt.  
 
Jag anser att det är viktigt att företag försöker ta fram bra verktyg som beräknar den totala 
förpackningskostnaden. Syftet med dessa verktyg ska vara att få kontroll på kostnaderna samt 
att hjälpa logistikerna att få en helhetssyn. I denna totalkostnadsberäkning anser jag att det är 
viktigt att få med så många indirekta kostnader som möjligt, detta för att erhålla den verkliga 
förpackningskostnaden. Desto fler faktorer som räknas in desto högre blir 
förpackningskostnaden, vilket kan leda till att det läggs ner mer resurser på 
förpackningsrelaterade frågor. 
 
Under mina intervjuer tog respondenterna upp en rad kostnader som förknippas med 
emballage och förpackningar, se nedan. Det anses vara viktigt att tänka på dessa kostnader 
och skapa en balans mellan dem, görs detta kan en kostnadseffektiv förpackning skapas. 
 
Olika förpackningar: 
 

• Transaktionspris – Olika typer av emballage och olika emballagematerial har olika 
pris. 

• Emballage typ – Olika emballage påverkar de indirekta kostnaderna på olika sätt. 
• Lösa delar – Ifall emballaget innehåller lösa delar ökar risken för svinn. 
• Antal varianter - Ju färre varianter som används desto enklare blir hanteringen och 

färre omställningar krävs. 
• Engångsemballage – Undvik engångsemballage, det är kostsamt att ta hand om det 

förbrukade engångsemballaget. 
• Returemballage – Returemballage är mer kostnadseffektivt än engångsemballage. 
• Standard- eller Specialemballage – Det är oftast billigare att hyra ett 

standardemballage än att inverstera i ett specialemballage.  
• Enhetslast – Ju större enhetslast desto mindre blir förpackningskostnaden per artikel 

samt att antalet transaktioner minskar. 
• Produktpris – Olika emballage kan vara mer eller mindre lämpliga för leverantören. 

En förpackning som ger en ökad hantering eller försvårar leverantörens hantering, ger 
ett högre produktpris. 

• Livstid – Ju längre livstid som ett emballage har desto billigare blir det. 
• Reparationskostnader – Olika emballage är olika lätta att reparera. 
• Känsliga artiklar – Känsliga artiklar kräver skyddande förpackningar (i form av 

specialemballage eller inneremballage), vilket ökar kostnaderna. 
• Produktutformning – I de fall då förpackningsfrågorna är med då artikeln utvecklas 

kan kostnadseffektivare förpackningar skapas. 
• Leverantörssamarbete – Bra samarbete mellan leverantör och kund ökar 

möjligheterna för att den framtagna förpackningen blir effektiv i hela kedjan samt att 
det blir en bra förpackning ifrån början. 

• Göra rätt ifrån början – Kostnaderna minskar ifall en effektiv förpackning kan tas 
fram i ett tidigt stadium. 
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• Utvecklingskostnader – Det kostar pengar att utveckla nya och förbättra befintliga 
förpackningar. 

 
Hanteringskostnader: 
 

• Stora emballage – Stora emballage upptar stora ytor vid banan, vilket leder till att 
montörerna får gå långt för att plocka artiklar och därmed påverkas montörernas 
produktionseffektivitet. 

• Stora emballage – Tar upp stor yta vid banan vilket är oerhört kostsamt, eftersom det 
råder platsbrist i fabriken. 

• Små emballage – Små emballage ökar den interna hanteringen. 
• Lösa delar – Ger en omfattande hantering i och med att personalen måste plocka 

undan delarna och sedan sätta tillbaka dem igen. 
• Hanterbarhet – I de fall då förpackningarna underlättar hanteringen, minskar 

hanteringskostnaderna. 
• Produktion (Hög/låg volym) – I de fall då en hög volym produkter ska produceras är 

det viktigt att förpackningarna är enkla att hantera för att produktionseffektiviteten ska 
bli hög, hanterbara förpackningar blir viktigare än billiga förpackningar. Situationen 
blir annorlunda då en låg volym produkter ska produceras, i dessa fall ska 
emballagekostnaden vara låg samt att personalen har mer tid till att plocka artiklar. 

• Mängd inneremballage – Ju mer inneremballage desto mer hantering. 
• Förstationer – Förstationer som monterar ihop artiklar till större enheter (som sedan 

ska sättas in i bilen) eller som sekvenserar artiklar bör undvikas eftersom dessa är 
kostsamma.  

• Omlastningar – Omlastningar bör undvikas för dessa ger en ökad hantering, vilket 
påverkar kostnaderna. 

• Friställning och sortering – Friställning och sortering av emballage är en kostnad 
som uppstår då företag väljer att använda sig av en pool. 

• Emballagebrist – Emballagebrist ger en ökad hantering i och med att logistikerna 
måste skaffa fram något annat emballage och försöka packa artiklarna i det. 

• Effektiva flöden – Det är viktigt att logistikerna har en helhetssyn och försöker skapa 
effektiva flöden. Stora vinster kan erhållas ifall effektiva flöden skapas, 
emballagekostnaden är en mindre viktig kostnadsfaktor. 

• Förpackningar och logistik – Effektiva flöden skapas genom att de förpackningar 
som tas fram är anpassade till logistiken. 

 
Transportkostnader: 
 

• Volymutnyttjande – Desto högre volymutnyttjande som förpackningen ger desto 
mindre blir transportkostnaden. 

• Emballagets flexibilitet – Flexibla emballage leder till att transporterna kan utnyttjas 
på ett bra sätt. 

• Effektiv returtransport – Det är viktigt att det emballage som används ger en 
effektiv returtransport, då det tomma emballaget returneras till poolen. 

• Leverantörer långt bort, i till exempel Asien – Använder oftast kartonger för att det 
blir för dyrt att skicka standardemballage dit.  

• Fraktkostnader – Det kostar olika mycket att skicka gods till olika ställen. På grund 
av obalanser i flödena behöver det inte vara dyrare att skicka en container till Japan än 
att skicka den till södra Europa.  
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• Transportavstånd – Försök att minska transportavstånden, vilket minskar 
transportkostnaderna och ökar säkerheten för att godset kommer fram i tid. 

 
Lagerhållningskostnader: 
 

• Lageranpassat - Emballaget ska vara anpassat till lagret, annars kan höga kostnader 
uppstå.  

• Volymutnyttjande – Desto högre volymutnyttjande som förpackningen ger desto 
mindre blir lagerkostnaden. 

 
Produktionsstopp: 
 

• Skadade artiklar – Produktionsstopp kan uppkomma på grund av att artiklarna är 
skadade och inte kan monteras in i bilen. 

• Identifiering – I de fall då artiklarna är fel identifierade eller inte kommer fram till 
fabriken kan detta leda till produktionsstopp. 

 
Övriga kostnader: 
 

• Byta system – Att byta emballagesystem är mycket kostsamt, eftersom fabriken är 
anpassad efter en viss storlek på enhetslasterna. 

• Skadade artiklar – Det kostar mycket pengar att skrota artiklar samt att kostnader för 
återrapportering, ersättning och utredning av varför artiklarna skadas uppkommer.  

• Prognoser – Ifall Emballagepoolen erhåller bra prognoser ifrån sina användare ökas 
Emballagepoolens möjligheter att ha en optimal nivå av emballage i poolen. En 
optimal nivå av emballage leder till att kapitalbindningen minskar och därmed kan 
även transaktionspriset sänkas. 

• Administrationskostnader – Administrationskostnader i hela kedjan. Exempel på 
administrationskostnader är kostnader som uppstår för att poolsystemet ska fungera 
samt att leverantörer måste se till att de har emballage hemma. 

• Outsourcing – Outsourcing kan vara är kostsamt, men kan även minska ett företags 
kostnader då spetskompetens anlitas. 

  
De största kostnaderna anses vara transportkostnaden och de kostnader som uppstår vid 
produktionsstopp samt kvalitetsbristkostnader. Några respondenter anser att transaktionspriset 
är en stor del av emballagekostnaden och andra anser att det är viktigare att logistikerna har 
en helhetssyn och arbetar mot att skapa effektiva flöden. Dessa kostnader anses kunna 
minskas genom att ta fram lätthanterliga förpackningar som ger höga volymutnyttjanden i 
transporter, lager och produktion. Genom att ta fram förpackningar som skyddar artiklarna på 
ett bra sätt kan kvalitetsbristkostnaden hållas låg. Transaktionspriset anses kunna sänkas 
genom att bedriva poolen på ett effektivare sätt. 
 
Både Emballagepoolen och Personvagnar anser att det är viktigt att de har en helhetssyn och 
att de inte stirrar sig blinda på enskilda kostnader. Deras syn på kostnader skiljer sig dock 
något när det gäller det värde som förpackningen kan skapa. Personvagnars respondenter 
anser att två av förpackningens viktigaste uppgifter är att skapa effektiva flöden och 
underlätta hanteringen. Emballagepoolen fokuserar mer på kostnaderna, vilket jag förstår 
eftersom de anser att de skapar nöjda kunder genom att sänka kundernas kostnader. Jag anser 
att Emballagepoolen bör fokusera något mindre på kostnaderna och istället försöka se till 
förpackningens värdeskapande effekter, eftersom jag anser att det är då som effektiva 
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förpackningar kan skapas och kundens totala förpackningskostnad kan minskas. Jag anser att 
risken är stor för suboptimering av kostnaderna i de fall logistikerna fokuserar för mycket på 
enskilda kostnader.    

5.11 Valet av emballage kan påverkas av valet av emballageleverantör 
 
Det finns ett flertal emballageleverantörer på marknaden och företag väljer att samarbeta med 
de leverantörer som är konkurrenskraftiga och samarbetsvilliga. Ett företags val av emballage 
kan därför påverkas av deras val av emballageleverantör. I de fall då en emballageleverantör 
har en bra kontakt och ett bra samarbete med ett företag ökar chansen att företaget behåller sin 
leverantör och därmed även sitt emballage. I de fall då kontakten är bristfällig finns det risk 
för att företaget byter leverantör.  
 
Emballagepoolens affärsidé är: 
 
Att globalt tillhandahålla en komplett emballagelösning för fordons- och tillverkningsindustri 
genom stor kunskap och erfarenhet samt ett optimalt utförande. 
 
Jag anser att affärsidén är mycket intressant och mina besök hos Personvagnar har bekräftat 
att det finns ett behov av kunniga och erfarna emballageleverantörer. Dock borde begreppet 
emballage bytas ut mot förpackning, vilket stämmer mer överens med de tjänster som 
Emballagepoolen erbjuder samt med de tjänster som marknaden efterfrågar.  
 
Personvagnars logistiker är nöjda med det emballage som Emballagepoolen erbjuder, men 
under intervjuerna fick jag känslan av att Personvagnar efterfrågar något mer. Det är mycket 
viktigt att företag tillfredsställer sina kunder och undersökningar har visat att det är kostsamt 
att generera nya kunder. Detta leder till att jag anser att det är viktigt att Emballagepoolen 
lägger ner resurser på att tillfredsställa sina befintliga kunder. För att Emballagepoolen ska 
kunna tillfredsställa sina kunder och bli ett konkurrenskraftigt företag anser jag att 
Emballagepoolens bör arbeta med att förstå sina kunder, utveckla sin tekniska kompetens, 
samarbeta, informera sina kunder, marknadsföra sitt företag och sina tjänster samt att erbjuda 
sina kunder ett mervärde. 

5.11.1 Förstå sina kunder 
 
Det är mycket viktigt att företag förstår sina kunder samt vet vilka behov och krav som 
kunderna har. För att Emballagepoolen ska förstå sina kunder anser jag att det är viktigt att de 
fortsätter att genomföra kontinuerliga kundundersökningar och att de tar vara på kundernas 
åsikter. Resultaten av undersökningarna kan hjälpa Emballagepoolen att bli ett 
konkurrenskraftigt företag på marknaden. Dessa undersökningar kan genomföras av till 
exempel sommarjobbare eller av studenter, vilka skriver examensarbeten. För att 
undersökningarna ska ge rättvisande resultat är det viktigt att se till att få in en stor del av de 
utskickade enkäterna. Svarsfrekvensen kan ökas genom att till exempel skicka ut påminnelser 
och/eller lotta ut ett pris till de företag/logistiker som har svarat.  
 
För att förstå sina kunder är det även viktigt att Emballagepoolen lyfter blicken och ser vilka 
krav som deras kunders kunder har. Jag anser att detta är viktigt eftersom jag tror att det är 
lättare för ett företag att förstå sina kunder ifall företaget vet vilka krav som slutkunden har. 
Personvagnars slutkund efterfrågar en bil av hög kvalité och att dess pris ligger på en rimlig 
nivå. 
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5.11.2 Utveckla sin tekniska kompetens 
 
Jag anser att det är viktigt att Emballagepoolen utökar sin tekniska verksamhet och hjälper 
företag med val av förpackningar, eftersom detta är en tjänst som efterfrågas. En utökning av 
den tekniska verksamheten hade även gett Emballagepoolen en högre kompetens samt att 
Emballagepoolen hade levt upp till begreppet totalleverantör. Denna kompetens kan leda till 
att Emballagepoolen förstår sina kunders situation bättre, vilket även kan ge dem möjligheten 
till ett närmare samarbete med sina kunder. Genom att Emballagepoolen hjälper sina kunder 
med att ta fram effektiva förpackningar får de en bättre insyn i sina kunders verksamheter, 
vilket ger Emballagepoolen mer erfarenhet och större möjligheter till att skapa för dem 
effektiva förpackningar. Emballagepoolen bör sträva efter att det ska gå så bra som möjligt för 
sina kunder, eftersom går det bra för kunderna går det också bra för Emballagepoolen. 
 
För att förbli ett konkurrenskraftigt företag är det viktigt att Emballagepoolen utvecklar sin 
kompetens och har en god kontroll över vad som händer på emballagemarknaden och inom 
området förpackningsutveckling. Emballagepoolen skulle kunna utveckla sin kompetens 
genom att ha goda samarbeten med emballageleverantörer, gå på mässor, ha kontakt med 
forskningsföretag/institut som till exempel Packforsk samt ha ett gott samarbete med landets 
universitet/högskolor. Lunds Tekniska Högskola har en institution för förpackningslogistik, 
vilken skulle kunna vara en intressant samarbetspartner. Ett samarbete med högskolor skulle 
kunna ge mycket reklam för Emballagepoolen, vilket skulle kunna leda till att studenter 
lockas till att vilja arbeta inom förpackningsbranschen. Samarbetet skulle även informera 
studenterna om Emballagepoolens tjänster, vilket skulle kunna leda till att studenterna i sina 
framtida arbetsliv kanske väljer att använda Emballagepoolen som leverantör åt sitt företag.  
 
I kapitel 5.9 har jag utvecklat en modell som kan vara ett hjälpmedel då en förpackning ska 
utvecklas. Denna modell ska kunna fungera som stöd då Emballagepoolens personal ska 
hjälpa sina kunder att utveckla effektiva förpackningar. Den skulle även kunna användas i 
utbildningssyfte, eftersom påståendena talar om hur en effektiv förpackning ska vara. Jag 
anser att det är viktigt att Emballagepoolens personal har förpackningslogistiska kunskaper.  

5.11.3 Samarbeta 
 
Det är viktigt att Emballagepoolen samarbetar med sina kunder och ser till att skapa en hög 
kundtillfredsställelse, detta för att Emballagepoolen ska behålla sina kunder och sin ställning 
på marknaden. För att skapa en hög kundtillfredsställelse är det viktigt att Emballagepoolen är 
ett alert och marknadsinriktat företag, som tar kontakt med sina kunder och som inte väntar på 
att kunderna kommer till dem.  
 
Personvagnars logistiker är öppna för samarbeten med leverantörer, men i dagsläget anser de 
att de själva har en hög kompetens och har därför valt att tacka nej till den 
förpackningstekniska tjänst som Emballagepoolen erbjuder. Idag läggs dock en del 
emballagekonstruktioner ut på leverantörerna, men detta görs endast då Personvagnar vet vad 
de vill ha. Leverantören får då i uppgift att konstruera ett emballage som uppfyller de 
uppställda kraven. 
 
I och med att Personvagnar är öppna för att lägga ut förpackningsrelaterade frågor på 
samarbetsvilliga och erfarna leverantörer, anser jag att Emballagepoolen bör se detta som en 
utmaning. Ett bra samarbete med Personvagnars logistiker kan få dem att förstå vilken 
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kompetens som Emballagepoolen besitter samt vilka fördelar som kan skapas i och med att de 
samarbetar. Ju mer kontakter som finns desto mer binds kunderna till Emballagepoolen. 
 
Det finns uppgifter som Emballagepoolen skulle kunna erbjuda sig att ta över för att binda 
kunderna närmare sig. En sådan uppgift skulle kunna vara att ta hand om Personvagnars 
sorteringsstation, vilken sorterar och packar det tomma emballaget. Både Emballagepoolen 
och Personvagnar hade tjänat på att Emballagepoolen hade tagit över denna uppgift. 
Emballagepoolen hade inte behövt utbilda Personvagnars personal om hur packning och 
sortering ska ske. Emballagepoolen hade i och med detta fått emballaget packat som de vill 
det vill säga i snygga buntar utan några flaggor, samt att de hade sett till att det trasiga 
emballaget hade blivit korrekt utsorterat. Personvagnar använder stora volymer emballage, 
vilket innebär att om Emballagepoolen får kontroll över Personvagnars sortering och 
packning försäkrar de sig om att stora volymer emballage bibehåller sin högsta kvalité. 
 
Desto mer beroende Personvagnar blir av Emballagepoolen desto svårare kommer det bli för 
Personvagnar att byta leverantör och de kommer inte att vilja bli av med en leverantör som de 
har ett gott samarbete med. Dagens situation är dock att Personvagnar anser att det inte spelar 
någon roll vilken leverantör de använder sig utav, men att de idag är fastlåsta i det 
emballagesystem som de använder. Det kostar mycket pengar att byta system. Denna situation 
kan dock förändras ifall Ford vill att Personvagnar ska byta emballagesystem.   
 
För att Emballagepoolen ska bli ett konkurrenskraftigt företag är det även viktigt att de har ett 
bra samarbete även inom Emballagepoolen och att samtliga anställda har en viss 
grundkunskap och vet vilka strategier som Emballagepoolen har. Det är även viktigt att 
samtliga anställda vet vem som gör vad.  

5.11.4 Informerar sina kunder 
 
Emballagepoolen informerar kontinuerligt sina kunder, men trots detta har Personvagnars 
logistiker en mycket dålig uppfattning om vilka förpackningslogistiska tjänster som 
Emballagepoolen erbjuder. Detta kan bero på att Personvagnars logistiker inte är intresserade 
eller på att Emballagepoolen endast har en närmare kontakt med ett antal logistiker. 
 
Jag anser att det är viktigt att samtliga logistiker vet vilka tjänster som Emballagepoolen 
erbjuder. Jag anser därför att det är viktigt att Emballagepoolen inte enbart har kontakt med 
kundernas referensperson utan att de även samarbetar med andra logistiker. Emballagepoolen 
skulle även kunna sprida information genom att skapa kundspecifika internetsidor, vilka 
skulle kunna innehålla:  
 

 Vem som är kontaktperson på Emballagepoolen, telefonnummer, foto samt 
information om när kontaktpersonen är på längre resor eller har semester. 

 Vem kontaktas på Emballagepoolen vid de tillfällen då Emballagepoolens 
kontaktperson inte är tillgänglig. 

 Vem som är Personvagnars referensperson, telefonnummer, foto. 
 Emballagepoolens affärsidé. 
 Vilka tjänster som Emballagepoolen erbjuder. 
 Varför ska ett företag använda just Emballagepoolen. 
 Poolidén. 
 Vad ingår i transaktionspriset. 
 Emballagekatalogen. 
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 Förpackningsinstruktioner, för packning av tomt emballage. 
 Bilder på nya emballage samt beskrivningar av emballagens fördelar och 

exempel på användningsområden. 
 Vad händer på emballagemarknaden. 
 Vad händer hos Emballagepoolen. 
 Vilka personer från Personvagnar sitter med i den tekniska kommittén, 

telefonnummer, foto. 
 Vilka företag sitter med i den tekniska kommittén. 
 Vad händer i den tekniska kommittén samt dagordningar. 
 Tidpunkt för den tekniska kommitténs nästa möte och vad ska de under detta 

möte kommer att ta upp. 
 En plats där logistikerna kan lägga in förslag till den tekniska kommittén. 
 En plats där logistikerna kan lägga in förslag till Emballagepoolen. 
 En plats där Emballagepoolen kan lägga ut enkla kundenkäter, vilka ska vara 

lätta att fylla i och skicka iväg. 
 En plats där kunden skulle kunna fylla i elektroniska följesedlar. 

Respondenterna anser att dagens system är gammalmodigt och att det ger 
upphov till en omfattande pappershantering. Elektroniska följesedlar skulle 
minska denna pappershantering. 

 En plats där kunden skulle kunna skriva in sina resultat på de emballage 
inventeringar som genomförs tre gånger per år, vilket skulle kunna minska 
pappershanteringen. 

 Intressanta länkar. 
 
Detta ska vara en sida som länkar ihop företagen och som ger all den information som alla 
behöver och lite till. Emballagepoolen skulle kunna börja med att skapa sådana här sidor åt 
sina största kunder som till exempel Personvagnar, detta för att knyta dem närmare sig.  
 
Vid introduktionen av denna internetsida bör Emballagepoolen hålla ett informationsmöte för 
samtliga logistiker och tala om för dem hur hemsidan fungerar samt vad den innehåller för 
information. 

5.11.5 Marknadsföra sitt företag och sina tjänster 
 
Emballagepoolens anställda är duktiga på att tala om vad de är bra på, vilket ger dem nya 
kunder. Jag anser dock att de även bör marknadsföra sitt företag, sina tjänster och sitt 
emballage inför sina befintliga kunder, detta för att kunderna ska informeras samt att de ska 
känna att Emballagepoolen är mån om att samarbeta med dem.  

5.11.6 Erbjuda ett mervärde 
 
Det är viktigt att de befintliga kunderna är tillfredsställda. Kundtillfredsställelse skulle kunna 
skapas genom att erbjuda kunderna ett mervärde. Det skulle kunna vara tjänster som skapar 
ett värde som båda parter tjänar på. Exempel på värden som Emballagepoolen skulle kunna 
erbjuda och som båda parter skulle kunna tjäna på är: 
 

• Emballagepoolen har många olika kunder, vilka har olika krav, förutsättningar och 
önskemål. Samarbete med många olika företag ger därför Emballagepoolen en hög 
kompetens. Emballagepoolens spetskompetens inom emballage- och 
förpackningsområdet leder till att många arbetsuppgifter blir rutin för dem. Företagen 
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tjänar på detta i och med att de får en duktig leverantör som tar fram effektiva 
emballage och som erbjuder en användarvänlig och effektiv emballagepool.  

 
• I och med att Emballagepoolen har en spetskompetens har de möjlighet att snabbt ta 

fram effektiva förpackningslösningar. Företagen tjänar på att anlita spetskompetens i 
och med att leverantörer med spetskompetens kan ta fram bättre förpackningsförslag 
på en kortare tid, jämfört med om företagets logistiker skulle ta fram förpackningar 
vid sidan av sina andra arbetsuppgifter. Genom att låta Emballagepoolen ta över denna 
typ av uppgifter skapas ett företag med spetskompetens som lär sig av olika företags 
misstag, vilket leder till att alla företag behöver inte göra om samma misstag utan 
chanserna ökar för att effektiva förpackningslösningar tas fram ifrån början. 
Emballagepoolen erhåller nöjda kunder, vilket kan skapa fler kunder, samt att 
Emballagepoolen ökar sina förpackningskunskaper. 

 
• Emballagepoolen skulle kunna hjälpa sina kunder att skapa en hög fyllnadsgrad i 

emballagen, vilket kan leda till att de höga transportkostnaderna sänks. 
 

• Emballagepoolen skulle kunna erbjuda sina kunder verktyg som hjälper dem att skapa 
effektiva förpackningar. Det skulle kunna vara verktyg som staplingsprogram, vilka 
kan vara till hjälp för att skapa höga volymutnyttjanden. Emballagepoolen tjänar på 
detta i och med att kunden blir nöjd, vilket kan generera fler kunder. 

 
• Emballagepoolen skulle med hjälp av sin spetskompetens kunna hjälpa sina kunder att 

få en helhetssyn. Det är mycket viktigt att kunderna har en helhetssyn för att kunna 
skapa effektiva förpackningar och för att kunna sänka den totala 
förpackningskostnaden. En helhetssyn skulle kunna sänka kundernas kostnader och 
leda till att nöjda kunder erhålls. 

 
• Emballagepoolen skulle kunna hjälpa sina kunder med att beräkna den totala 

förpackningskostnaden och hjälpa dem att sänka denna kostnad genom att föreslå 
kostnadseffektiva förpackningslösningar. 

 
• I och med att Emballagepoolen har många kunder är det många som använder deras 

emballage och många som delar på kostnaderna. Desto fler kunder som 
Emballagepoolen har desto fler depåer kan placeras ut, vilket leder till att exempelvis 
de höga transportkostnaderna sänks. Detta tjänar Emballagepoolens kunder på samt att 
det ökar möjligheten för Emballagepoolen att få fler kunder. 

 
• Emballagepoolen kan ta hand om sina största kunders sorteringsstationer, se avsnitt 

5.11.3. Detta tjänar kunderna på i och med att deras anställda kan koncentrera sig på 
företagets kärnverksamhet. Emballagepoolen tjänar på det i och med att de får 
emballaget packat på ett korrekt sätt. 

 
• Emballagepoolen skulle kunna samarbeta med transportörerna och syftet med detta 

samarbete skulle vara att ta vara på transportörernas åsikter. Med hjälp av 
transportörernas åsikter skulle effektivare förpackningar kunna tas fram, vilka både 
utnyttjar transporternas volym samt ger en hög fyllnadsgrad. Emballagepoolen skulle 
därmed kunna hjälpa sina kunder med att skapa höga volymutnyttjanden i 
transporterna med fyllda förpackningar.  
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• Emballagepoolen anser sig vara en totalleverantör och skulle därför kunna ge 
utbildningar i lyftteknik baserade på de emballage som Emballagepoolen erbjuder, 
vilket är något som respondenterna anses saknas. De skulle även kunna hjälpa sina 
kunder med att välja hanteringsutrustningar.  

 
• Undersökningar, examensarbeten och samarbete med högskolor kan leda till att 

Emballagepoolens kompetens ökas, vilket leder till att Emballagepoolens kunder får 
en kunnig leverantör som ligger steget före konkurrenterna. 

5.11.7 Allmänna råd 
 
Emballagebrist är ett problem som nämns fyra gånger under sju intervjuer med Personvagnar. 
Detta är något som respondenterna anser inte får förekomma, eftersom emballage anses ha en 
sådan låg kostnad och att det får inte fallera på att deras leverantörer inte har något emballage 
att packa artiklarna i. 
 
Det är oftast brist på standardemballage, vilket styrs av Personvagnar. I de fall då det är brist 
på standardemballage undersöks detta av Emballagepoolen. Emballagebrist hos en leverantör 
kan bero på att leverantören har slarvat med att beställa hem emballage. Det är då 
leverantörens fel, men jag anser att om Emballagepoolen vill bibehålla sina kunder bör de 
vara samarbetsvilliga och försöka hjälpa leverantören i dessa situationer.  
 
Samtliga parter anser att det är mycket viktigt att emballaget har en hög kvalité för att skydda 
artiklarna samt för att skapa en säker omgivning för personalen. Truckarnas hantering anses 
vara den främsta orsaken till att emballage skadas. Jag anser att Emballagepoolen bör fortsätta 
att jobba aktivt med att försöka skapa förståelse för att emballaget ska hanteras varsamt. Det 
borde ligga i Emballagepoolens intresse att det emballage som de erbjuder har en god kvalité. 
Personvagnars truckförare har idag ett bonussystem som ger dem en bonus då produktionen 
hålls igång. Jag anser att denna bonus skulle kunna utökas med hanteringsskador, vilket skulle 
kunna leda till att truckförarna hanterar godset lite varsammare.  
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som jag har kommit fram till under projektets gång. 
Kapitlet beskriver vad som anses vara viktigt att ta hänsyn till vid val av förpackning och 
emballage samt vilka kostnader som påverkas av valet av förpackning. Kapitlet avslutas med 
exempel på hur Emballagepoolen skulle kunna skapa mervärde åt sina kunder. 
 
Emballage och förpackning är två olika begrepp, vilka har olika betydelser. Förväxling av 
dessa begrepp kan skapa allvarliga konsekvenser som till exempel missförstånd samt ge sken 
av okunskap, vilket leder till att det är mycket viktigt att dessa begrepp används på rätt sätt. 
Emballage är en benämning för till exempel lådor och lastpallar med tillhörande kragar. Valet 
av emballage beror på valet av emballageleverantör samt på enhetslasten storlek. 
Enhetslastens storlek beror på det antal artiklar som emballaget ska rymma, den yta som finns 
tillgänglig vid monteringsplats, artikelns storlek samt ifall artikeln är känslig för tryck. 
Förpackning är ett bredare begrepp, vilket innefattar emballage, inneremballage och 
packningsmönster. Det är viktigt att se helheten, vilket innebär att det är viktigt att effektiva 
förpackningar skapas. Emballaget är endast en del av förpackningen och som tillsammans 
med andra delar skapar en effektiv godsenhet. En effektiv förpackning skyddar produkten, är 
lätt att hantera, är anpassad till lager och transport, sammanhåller godset, informerar och 
marknadsför, är miljövänlig samt är kostnadseffektiv.  
 
Under min studie har jag tagit fram ett antal parametrar vilka en logistiker bör ta hänsyn till 
vid val av förpackning. Valet av förpackning är ett mycket komplext val och det finns ett stort 
antal parametrar att ta hänsyn till då artiklar ska förpackas. För att underlätta valet har jag 
tagit fram en modell, vilken innehåller de parametrar som jag i min rapport har tagit upp. 
Denna modell skulle även kunna användas i utbildningssyfte, eftersom dess ingående 
påståenden beskriver hur en effektiv förpackning ska vara. Parametrarna har jag kategoriserat 
till följande faktorer: skydda produkten, hantering, lager, transport, sammanhålla godset, 
informera, marknadsföra och miljö. Modellen beskrivs i kapitel 5.9 och de påståenden som 
modellen bygger på visas i bilaga 10. 
 
Antalet parametrar är högt, vilket leder till att logistikerna ofta tvingas till att prioritera. Volvo 
Personvagnar har en klar förpackningsstrategi och anser att det är viktigast att välja en 
förpackning vilken skyddar artikeln, är lätt att hantera, är ergonomisk samt är 
kostnadseffektiv. Dock styrs Volvo Personvagnars val av det antal artiklar som förpackningen 
ska rymma samt den yta som finns tillgänglig vid monteringsplatsen. I Volvo Personvagnars 
fabrik råder det platsbrist, vilket leder till att logistikerna ofta är mycket styrda och tvingas till 
att välja små enhetslaster. 
 
Respondenterna är väl medvetna om vilka parametrar som de bör ta hänsyn till vid val av 
förpackning. Emballagets vikt är dock en parameter som respondenterna endast kopplar till 
personalens ergonomi och inte till miljö, vilket den teori som min rapport bygger på gör. Jag 
har i min studie räknat på emballagets vikt och konstaterat att ur en viktsynpunkt har det 
ingen betydelse om logistikerna väljer ett träemballage eller ett plastemballage, vilket är ett 
material som har en lägre vikt än trä. Resultat beror på att de plastemballage som används 
som returemballage är mycket robust konstruerade, detta för att de ska erhålla en lång livstid. 
Emballagets livslängd är ytterligare en parameter som påverkar miljön och som 
respondenterna anser är viktig att ta hänsyn till vid val av förpackning. Jag anser dock 
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logistikerna bör försöka att konstruera emballage som har en låg vikt, eftersom vikten har en 
påverkan på miljön och på transportkostnaden då godset transporteras med flyg. 
 
Den teori som jag i min rapport har beskrivit tar upp att koniska lådor är effektiva då de 
transporteras tomma eftersom de kan travas i varandra, men då artiklar ska transporteras är det 
effektivare att använda lådor med raka sidor. Detta är något som Emballagepoolen inte höll 
med mig om och jag beslöt mig för att studera detta lite närmare. Jag konstaterade att det inte 
endast är frågan om lådorna är koniska eller ej utan hänsyn måste även tas till vilken 
nettovolym som lådorna rymmer. 
 
Respondenterna anser att det är viktigt att fokusera på att minska kostnaderna, dock har de en 
dålig uppfattning om vilka kostnader som bör ingå i den totala emballage- och 
förpackningskostnaden. Anledningen till detta är att förpackningar påverkar ett stort antal 
kostnader. Under min studie har jag tagit fram ett antal kostnader som påverkas av olika val 
av förpackningar. Vid en närmare studie av dessa kostnader konstaterade jag att dessa kan 
kategoriseras in i följande typer av kostnader: kostnader beroende på vald förpackning, 
transportkostnader, hanteringskostnader, lagerhållningskostnader, kostnader för 
produktionsstopp samt övriga kostnader.  
 
Volvo Personvagnars respondenter anser att de största kostnaderna som en förpackning 
påverkar är transportkostnaden, kvalitetsbristkostnaden samt de kostnader vilka uppstår då 
produktionen stannar. Transportkostnaden anses kunna minskas genom att förbättra 
transporternas fyllnadsgrad. Kvalitetsbristkostnaden anses kunna minskas genom att ta fram 
förpackningar som skyddar artiklarna väl. Produktionsstopp är något som inte inträffar i 
någon större utsträckning och som kan påverkas av huruvida lätthanterlig en förpackning är 
samt hur väl förpackningen skyddar artikeln. Produktionsstopp kan även uppkomma på grund 
av emballagebrist hos leverantörerna.  
 
Jag anser att det är viktigt att företag har en strategi för hur den totala förpackningskostnaden 
ska beräknas, detta för att logistikerna ska få en helhetssyn och få möjligheten att minska den 
totala kostnaden. Jag anser att det är viktigt att logistikerna har en helhetssyn, eftersom risken 
för suboptimering är stor i de fall logistikerna fokuserar på enskilda kostnader. Jag anser även 
att det är viktigt att logistikerna inte enbart betraktar förpackningen som en kostnadspost, utan 
att de är medvetna om att förpackningens mervärdesskapande effekter. 
 
Valet av emballage beror även på valet av leverantör. För att Emballagepoolen ska förbli ett 
konkurrenskraftigt företag är det vikigt att de förstår sina kunder, utvecklar sin tekniska 
kompetens, samarbetar med sina kunder samt internt, informerar sina kunder, marknadsför sig 
och sina tjänster samt försöker att skapa mervärde åt sina kunder. Emballagepoolen skulle 
kunna skapa kundtillfredsställelse genom att erbjuda dem följande mervärden: 
 

• Spetskompetens. Genom sin spetskompetens kan de utveckla effektiva emballage 
samt skapa en effektiv och användarvänlig pool. Emballagepoolen kan genom sin 
spetskompetens hjälpa sina kunder att välja effektiva förpackningar. 

• Fyllnadsgrad. Emballagepoolen skulle kunna hjälpa sina kunder att skapa en hög 
fyllnadsgrad i emballagen, vilket skulle kunna sänka de höga transportkostnaderna. 

• Verktyg. Emballagepoolen skulle kunna erbjuda sina kunder verktyg som underlättar 
valet av förpackning. 
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• Helhetssyn. Emballagepoolen skulle kunna hjälpa sina kunder med att få en 
helhetssyn, vilket är viktigt för att effektiva förpackningar ska tas fram och för att den 
totala förpackningskostnaden ska sänkas. 

• Den totala förpackningskostnaden. Emballagepoolen skulle kunna hjälpa sina 
kunder med att beräkna den totala förpackningskostnaden, samt hjälpa dem att sänka 
denna kostnad. 

• Stort antal kunder. Ju fler kunder som Emballagepoolen har desto större blir 
skalfördelarna, vilket minskar kundernas kostnader. 

• Sorteringsstationer. Emballagepoolen skulle kunna ta över sina största kunders 
sorteringsstationer, vilket innebär att kunderna kan koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet.  

• Transportörer. Emballagepoolen skulle kunna samarbeta med sina kunders 
transportörer. Genom detta samarbete skulle Emballagepoolen kunna hjälpa sina 
kunder med att ta fram effektiva förpackningar, vilka utnyttjar transporterna av fyllda 
förpackningar väl. 

• Lyftteknik, hanteringsutrustningar. Emballagepoolen skulle kunna ge utbildningar i 
lyftteknik baserade på de emballage som Emballagepoolen erbjuder. De skulle även 
kunna hjälpa sina kunder med att välja lämpliga hanteringsutrustningar.  

• Undersökningar. Undersökningar och examensarbeten kan öka Emballagepoolens 
kompetens, vilket leder till att Emballagepoolens kunder får en kompetent leverantör. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
 
Under studiens gång har jag stött på ett antal områden som skulle kunna vara intressanta att 
studera och i detta kapitel ges fem förslag till fortsatta studier. 
 
Chep 
 
Det hade varit intressant att genomföra en liknande undersökning på Volvo Logistics 
konkurrent Chep. Syftet med undersökningen skulle kunna vara att studera vilka skillnader 
som finns mellan dem och Emballagepoolen. Vad gör Chep till ett framgångsrikt företag? 
Vad erbjuder Chep sina kunder samt hur fungerar deras system? 
 
Kostnader 
 
Det anses mycket viktigt att ta hänsyn till kostnaderna, men för att kunna minska den totala 
kostnaden är det viktigt att logistikerna vet hur och i vilken omfattning som förpackningarna 
påverkar deras kostnader. Vilka kostnader påverkar en förpackning? I vilken omfattning 
påverkas kostnaderna? Denna studie skulle kunna genomföras hos Volvo Personvagnar och 
skulle även innefatta hur de idag beräknar sina kostnader. 
 
Transporter 
 
Transportkostnaderna är mycket höga och det anses viktigt att ta fram förpackningar som 
utnyttjar transporterna väl. Syftet med denna undersökning skulle kunna vara att ta reda på 
hur stort transporternas volymutnyttjande är?  Ifall volymutnyttjandet är dåligt: Vad beror det 
på? Beror det på förpackningarna? 
 
Ej Volvo företag 
 
Det skulle vara intressant att studera andra företag som inte tillhör AB Volvo koncernen och 
undersöka vad som styr deras val av förpackningar. Skiljer sig deras tankegångar och krav 
ifrån Volvo Personvagnars? 
  
Hela kedjan 
 
Jag har i min studie endast studerat Emballagepoolen och Volvo Personvagnar, men för att få 
en heltäckande bild över de krav som ställs på en förpackning skulle mitt arbete kunna 
kompletteras med åsikter ifrån kedjans övriga aktörer såsom leverantörer, transportörer, 
personal på omlastningscentraler och emballagetillverkare. 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars logistiker 
 
Frågor om respondenten: 
Namn: 
Befattning: 
 
Allmänna frågor: 
 

1. Anser Du att det läggs ner tillräckligt med resurser på emballagerelaterade frågor?  
 
2. Vilken typ av emballage är Ert vanligaste emballage? Hur stor andel av Ert emballage 

står detta emballage för?  
 

3. Hur går Ni till väga när Ni bestämmer enhetslastens storlek? 
 
Emballagets påverkan: 

 
4. Anser Du att det är viktigt att jobba med emballage internt? Eller är det möjligt att 

lägga ut denna del av Er verksamhet på någon annan?  
 
5. Anser Du att logistiken i Ert företag påverkas av valet av emballage? Om ja: Hur?  

 
6. Anser Du att produktionseffektiviteten i Ert företag påverkas av valet av emballage? 

Om ja: Hur? 
 
Val av emballage: 
 

7. Vad anser Du att ett företag, som till exempel Volvo Personvagnar, bör tänka på vid 
val av emballage?  

 
8. Vilka krav ställer Ni på emballage?  

 
9. Vad anser Du är bra respektive dåligt emballage?  

 
10. Finns det andra faktorer än de som Du har nämnt som styr Era val av emballage?  

 
11. Vilka problem kan uppkomma vid ett felaktigt val av emballage? 

 
12. Anser Du att inköpskvantiteten påverkar emballagets utformning? Om ja: Hur? 
 
13. I vilka fall används returemballage? 

 
14. I vilka fall används standardemballage? 

 
15. Jag har hört att Ni väljer samma emballage till en artikel oavsett om den ska gå till en 

monteringsfabrik i Torslanda, GENT eller Uddevalla.  
• Vad är anledningen till detta val?  
• Vilka är fördelarna med detta val? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

• Uppkommer det problem i Era fabriker på grund av detta val? Om ja: Hur och i 
vilken grad? 

 
Nya Linor: 
 

16. Hur och när sker valet av emballage vid utvecklingen av nya linor?  
 

Emballagekostnaden: 
 

17. Vilka kostnadsfaktorer anser Du ingår i den totala emballagekostnaden?  
 

18. Vilka kostnadsfaktorer anser Du har den största påverkan på den totala 
emballagekostnaden? 

 
19. Vad anser Du kan göras för att minska den totala emballagekostnaden?  

 
Leverantörskontakter: 
 

20. Genomförs val av emballage i samråd med Era leverantörer och transportörer? Har 
Era leverantörer och transportörer möjlighet att påverka Era val av emballage?  

 
21. Varför anlitas Emballagepoolen?  

 
22. Vad gör Emballagepoolen för Er?  

 
23. I vilken utsträckning används Emballagepoolen? 

 
24. Vilka är för- och nackdelar anser du finns med att anlita Emballagepoolen? 

 
25. Anser du att Emballagepoolen tillför ett mervärde? Om ja: Vilket? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 2: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars personal i 
Torslandafabriken 

 
Frågor om respondenten: 
Namn: 
Befattning: 
 
Emballage och dess påverkan: 
 

1. Anser Du att det läggs mycket tillräckligt med resurser på emballagerelaterade frågor?  
 
2. Anser Du att logistiken i Ert företag påverkas av valet av emballage? Om ja: Hur? 
 
3. Anser Du att produktionseffektiviteten i Ert företag påverkas av valet av emballage? 

Om ja: Hur? 
 
Val av emballage: 
 

4. Vad anser Du att ett företag, som Volvo Personvagnar, bör tänka på vid valet av 
emballage? 

 
5. Vilka krav anser Du bör ställs på emballage? 

 
6. Vad anser Du är bra respektive dåligt emballage? 

 
7. Vilka problem anser Du kan uppkomma vid ett felaktigt val av emballage? 

 
8. Anser Du att Ni på Volvo Personvagnar är bra på att välja emballage till artiklar? 

 
9. Hur anser Du att kommunikationen mellan Er i fabriken och planeringsavdelningarna 

fungerar, vid val av emballage? 
 
10. Anser Du att Ni i fabriken har möjlighet att ge förslag på emballage lösningar? Om ja: 

Genomförs förslagen?  
 

11. Anser Du att det genomförs kontinuerliga förbättringar av emballage, för att erhålla ett 
så passande emballage som möjligt? 

 
12. I vilka fall anser Du att returemballage bör användas? 

 
13. I vilka fall anser Du att standardemballage bör väljas? 

 
Enhetslaster: 
 

14. Vad  anser Du att ett företag bör tänka på då enhetslastens storlek väljs? 
 

15. Vad anser Du om enhetslasternas storlek? (För stora/för små, Kan storleken 
förändras?) 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 3: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars logistikchefer 
(Logistikkostnader/Emballagekostnader) 

 
Frågor om respondenten: 
Namn: 
Befattning: 
 
Frågor: 
 

• Vilka kostnader räknar Ni in i den totala Logistikkostnaden? 
 
• Vilka kostnader räknar Ni in i den totala Emballagekostnaden? 

 
• Var läggs kostnader för  Transport 

Hantering 
Lagerhållning 
Administration 
Utbildning 
 

(Finns det kopplingar mellan dessa kostnader och den totala emballagekostnaden?) 
 

• Vilka emballagerelaterade kostnader analyseras, så de logistiker som väljer emballage 
kan se vilket emballage som är det mest kostnadseffektiva?  

 
• Vilka verktyg används? 

 
• Vilka kostnader i Ert företag anser Du att emballaget påverkar? 

 
• Vilka kostnader anser Du borde ingå i den totala emballagekostnaden? (direkta, 

indirekta) 
 

• Anser Du att emballaget tillför ett värde? Om ja: Tas det hänsyn till detta värde då 
kostnader beräknas? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 4: Intervjufrågor till Emballagepoolens tekniker 
 
Frågor om respondenten: 
Namn: 
Befattning: 
 
Emballage och dess påverkan: 
 

1. Vilken typ av emballage är den mest använda emballage typen?  
 
2. Anser Du att företag bör jobba med emballage internt? Eller kan denna del av ett 

företags verksamhet läggas ut på ett företag som Ert? Eller finns det delar av ett 
företags verksamhet som skulle kunna läggas ut på Er? Om ja: Vilka? Vilka delar bör 
ett företag behålla? 

 
3. Anser Du att logistiken i ett företag påverkas av valet av emballage? Om ja: Hur?  

 
4. Anser Du att produktionseffektiviteten i ett företag påverkas av valet av emballage? 

Om ja: Hur? 
 
Val av emballage: 
 

5. Vad anser Du att ett företag bör tänka på vid val av emballage?  
 
6. Vilka krav anser Du bör ställs på emballage?  

 
7. Vad anser Du är bra respektive dåligt emballage?  

 
8. Finns det andra faktorer än de som Du har nämnt som styr valen av emballage? 

 
9. Vilka problem anser Du kan uppkomma vid ett felaktigt val av emballage?  

 
10. Vilka anser Du är de främsta anledningarna till att artiklar skadas? I vilken omfattning 

tror Du att artiklar blir skadade? 
 

11. I vilka fall anser Du att returemballage ska användas? 
 

12. I vilka fall anser Du att standardemballage ska användas? 
 
Enhetslast 
 

13. Vad anser Du att ett företag bör tänka på vid val av enhetslastens storlek? 
 
Emballagekostnaden: 
 

14. Vilka kostnadsfaktorer anser Du ingår i den totala emballagekostnaden?  
 

15. Vilka kostnadsfaktorer anser Du har den största påverkan på den totala 
emballagekostnaden? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

 
16. Vad anser Du kan göras för att minska den totala emballagekostnaden?  

 
Leverantörskontakter: 
 

17. Varför anser Du att ett företag ska anlita Emballagepoolen?  
 

18. Vad anser Du att Emballagepoolen kan göra för ett företag?  
 

19. Vilka är för- och nackdelar anser Du finns med att anlita Emballagepoolen? 
 

20. Förekommer det att företag genomför sina val av emballage i samråd med Er? 
 

21. Anser du att Emballagepoolen kan medför ett mervärde för ett företag? Om ja: Vilket? 
 
Övrigt: 
 

22. Volvo Personvagnar har köpts upp av Ford. Tror Du att detta uppköp kan påverka 
Personvagnars val av emballage i framtiden? Om ja: Hur? Vilka konsekvenser kan 
detta få för Emballagepoolen? Tror du att det kan kräva någon ny utveckling av 
emballage? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 5: Enkät till Volvo Personvagnars logistiker 
 
Här kommer några korta frågor kring transportemballage. Svara genom att sätta ett kryss i en 
ruta på den femgradiga skalan och/eller genom att skriva på raden under. 
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Frågor:     5     4     3    
      
 
Frågor kring valet av emballage: 
      

1. I vilken omfattning anser Du att miljöfaktorer  
påverkar valet av emballage?            

            samt Hur?       
            Svar:  _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 

2. I vilken omfattning anser Du att ergonomifaktorer  
påverkar valet av emballage?            
samt Hur?       

            Svar:  _____________________________________________________
 _____________________________________________________

    
3. I vilken omfattning anser Du att transportsättet  

påverkar valet av emballage?            
samt Hur?       

            Svar:  _____________________________________________________
 _____________________________________________________

     
4. I vilken omfattning anser Du att olika  

hanteringsutrustningar påverkar valet av emballage?          
samt Hur?       

            Svar:  _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 

5. I vilken omfattning anser Du att typen av märkning  
påverkar valet av emballage?            
samt Hur?       

            Svar:  _____________________________________________________
 _____________________________________________________
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

6. I vilken omfattning anser Du att lagerhållning                   
påverkar valet av emballage? 
samt Hur? 
Svar:________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

7. Finns det några andra faktorer som har stor påverkan på valet av emballage? 
Svar:________________________________________________________________ 

 
8. I vilken omfattning används returemballage?                   

 
9. I vilken omfattning används standardemballage?                  

 
Frågor kring val av emballage åt nya artiklar: 
 

10. I vilken grad vet Ni hur nya artiklar ser ut vid  
planering av emballage?                    

 
11. I vilken grad har Ni möjlighet till provpackning 

då emballage ska väljas åt nya artiklar?                   
 
Frågor kring emballagekostnader: 
 

12. I vilken grad anser Du att emballageinköpskostnaderna  
påverkar den totala emballagekostnaden?                   

 
13. I vilken grad anser Du att transportkostnaderna påverkar  

den totala emballagekostnaden?                    
 

14. I vilken grad anser Du att produktionsstopp uppkommer  
på grund av felmärkningar av godset?                   

 
15. I vilken grad förekommer skadat gods?                   

 
16. I vilken grad påverkar skadat gods produktionsstopp?                  

 
17. I vilken grad påverkar skadat gods Era kostnader?                 

   
18. Vilka är de främsta anledningarna till att godset skadas? 

Svar:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Egna Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 6: Tilläggsfrågor till Volvo Personvagnars personal i 
Torslandafabriken 

 
Respondentens namn: 
 

16. Vilka krav ställer Ni på emballaget när det gäller ergonomi? 
 
17. Vilka krav ställer Ni på emballaget när det gäller hantering (inkl de interna 

transporterna)?  
 

18. Vilka krav ställer Ni på emballaget när det gäller lagerhållning?  
 

19. Vilka krav ställer Ni på emballaget när det gäller märkning (förmågan att identifiera 
artiklar)?  

 
20. I vilken grad anser Du att problem uppkommer vid avläsning av etiketterna på 

emballaget? Anser Du att en annan typ av märkningsmetod, som till exempel RFID, 
skulle kunna underlätta hanteringen? 

 
21. I vilken grad anser Du att produktionsstopp uppkommer på grund av felmärkningar? 

 
22. Förekommer det att godset skadas? Om ja: I vilken omfattning, samt varför har godset 

skadats? 
 

23. Vad görs då en artikel skadas? 
 

24. Vilka konsekvenser får en skadad artikel? 
 

25. I vilken grad anser Du att produktionsstopp uppkommer på grund av skadade artiklar? 
 

26. I vilken grad anser Du att produktionsstopp uppkommer på grund av försening av 
artikel?(på grund av svårt att identifiera artikel eller svårhanterligt emballage) 

 
27. Anser Du att hanteringen av tomt returemballage är omfattande? Kan denna hantering 

underlättas/förbättras? 
 

28. Vad anser Du om det standardemballage som Emballagepoolen tillhandahåller? Är det 
några problem? Hur är kvalitén? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 7: Observation i Volvo Personvagnars fabrik på Torslanda 
 
Typer av emballage: 
 

• Vilket emballage används?  
 
• Vilken typ emballage används mest? (typ, retur eller engångs, standard eller special) 

 
• Kan man byta ut en del specialemballage mot standardemballage? 

 
• Finns det många emballagevarianter? 

 
Hantering/ergonomi: 
 

• Hur hanteras emballaget?  
 
• Hanteras godset manuellt eller med hjälp av hanteringsutrustningar? 
 
• Är det mycket tunga eller oergonomiska lyft för personalen?  

 
• Används någon kringutrustning för att kunna hantera godset? 

 
• Är emballagets öppningsmöjlighet god? 

 
• Sker hanteringen av tomt emballage smidigt eller är det en omfattande hantering? 

 
• Vad anser personalen om emballaget och den hantering som krävs?  

 
Interna transporter: 

 
• Hur ser omgivningen kring emballaget ut? (Rent, plana golv, mycket ytor, bra 

transportvägar) 
 

• Hur transporteras de fyllda pallarna/lådorna/combitainers inne i fabriken till 
”monteringsplatsen”? 

 
• Hur transporteras de tomma pallarna/lådorna/combitainers inne i fabriken ifrån 

”monteringsplatsen”? 
 
Märkning: 
 

• Hur är emballaget märkt? 
 

• Fungerar avläsningen och identifieringen bra av godset? 
 

• Hade någon annan märkning kunnat underlätta hanteringen? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Artiklar och emballage: 
 

• Vilken slags detaljer är förpackade och hur är de förpackade? Är emballaget lämpligt 
för artikeln? 

 
• Är utnyttjandegraden av emballaget hög? 

 
• Finns det någon risk att godset kan skadas om hanteringen sker något vårdslöst? 

 
• Finns det mycket inneremballage? 
 
• Finns det något gods som är skadat just nu? Om ja: Vad har hänt? Kan en annan typ 

av emballage förhindra detta? 
 

• Vad görs då en artikel är skadad? 
 

• Är emballaget skadat? 
 
Enhetslaster: 

 
• Vilka enhetslaster används? Kan större enhetslaster användas? 

 
• Vad avgör storleken på enhetslasten? Är utrymmet ett problem? 

 
Allmänt: 
 

• Vilka krav ställs på emballaget? 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 8: Koder  
 
De koder som börjar med 1 innehåller information som är hämtat ifrån intervjuerna med 
Emballagepoolen. De koder som börjar med 2 innehåller information som är hämtat ifrån 
intervjuerna med Volvo Personvagnar.  
 
1_Emballagepoolen – 21 stycken – Svar som berör Emballagepoolen och deras verksamhet.  
1_Emballaget påverkar logistiken – 2 stycken – Svar på frågan: Anser Du att logistiken i 
ett företag påverkas av valet av emballage? 
1_Enhetslast – 11 stycken – Svar som berör enhetslastens storlek. 
1_Fokus – 1 stycken – Svar som berör företags fokusering på emballage. 
1_Ford – 3 stycken – Svar som berör hur Ford påverkar Personvagnars val av emballage. 
1_Hantering – 20 stycken – Svar som berör hur intern hantering och ergonomi påverkar 
valet av emballage. 
1_Informera – 1 stycken – Svar som berör hur godmärkning och identifiering av gods 
påverkar valet av emballage. 
1_Kontakt med kund – 2 stycken – Svar som berör Emballagepoolens kontakt med sina 
kunder, exempelvis Volvo Personvagnar. 
1_Kostnader – 27 stycken – Svar som berör kostnader på ett eller annat sätt. 
1_Krav ifrån stora/små företag – 1 stycken – Svar på frågan: Ser kraven olika ut beroende 
på företagets storlek? 
1_Lager – 3 stycken – Svar som berör hur lagerhållning påverkar valet av emballage. 
1_Leverantör – 7 stycken – Svar som berör kontakter med leverantör. 
1_Marknadsföra – 1 stycken – Svar som berör hur marknadsföring påverkar valet av 
emballage. 
1_Miljö – 5 stycken – Svar som berör hur miljö påverkar valet av emballage. 
1_Outsourcing – 2 stycken – Svar som berör företags möjlighet att lägga ut 
emballagerelaterade arbetsuppgifter på leverantörer. 
1_Påverkar produktionseffektiviteten – 2 stycken – Svaren på frågan: Anser Du att 
produktionseffektiviteten i ett företag påverkas av valet av emballage? 
1_Samarbete mellan kund och leverantör – 1 stycken – Svar som berör hur väl 
Personvagnar samarbetar med sina leverantörer. 
1_Skydda produkten – 16 stycken – Svar som berör hur väl produkten skyddas vid olika val 
av emballage. 
1_Transport – 12 stycken – Svar som berör vad en logistiker bör tänka på ur 
transportsynpunkt vid val av emballage. 
1_Transportör – 4 stycken – Svar som berör Emballagepoolens samarbete med 
transportörerna. 
1_Typ av emballage – 8 stycken – Svar som berör de nuvarande emballagen samt framtida 
emballage. 
1_Värde – 2 stycken – Svar som berör vilket mervärde som Emballagepoolen kan erbjuda 
sina kunder. 
2_Emballagebrist – 4 stycken – Svar som berör emballagebrist hos Personvagnars 
leverantörer. 
2_Emballagepoolen – 38 stycken – Svar som berör Emballagepoolen och deras verksamhet. 
2_Emballaget påverkar logistiken – 7 stycken – Svar på frågan: Anser Du att logistiken i 
Ert företag påverkas av valet av emballage? 
2_Enhetslast – 33 stycken – Svar som berör enhetslastens storlek. 
2_Fokus – 14 stycken – Svar som berör Personvagnars fokusering på emballage. 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

2_Ford – 8 stycken – Svar som berör hur Ford påverkar Personvagnars val av emballage. 
2_Hantering – 49 stycken – Svar som berör hur intern hantering och ergonomi påverkar 
valet av emballage. 
2_Informera – 7 stycken – Svar som berör hur godmärkning och identifiering av gods 
påverkar valet av emballage. 
2_Inköpskvantiteten – 7 stycken – Svar på frågan: Anser Du att inköpskvantiteten påverkar 
emballagets utformning? 
2_Kontakt med fabrik – 17 stycken – Svar som berör Personvagnars logistikers kontakt 
med fabrikerna. 
2_Kontroll – 2 stycken – Svar som berör Personvagnars kontroll på emballaget. 
2_Kostnader – 103 stycken – Svar som berör kostnader på ett eller annat sätt. 
2_Lager – 7 stycken – Svar som berör hur lagerhållning påverkar valet av emballage.  
2_Leverantör – 32 stycken – Svar som berör Personvagnars kontakter med sina leverantörer. 
2_Marknadsföra – 1 stycken – Svar som berör hur marknadsföring påverkar valet av 
emballage. 
2_Miljö – 15 stycken – Svar som berör hur miljö påverkar valet av emballage. 
2_Nya linor – 6 stycken – Svar som berör hur Personvagnar väljer emballage vid 
utvecklingen av nya bilmodeller. 
2_När standardemballage – 1 stycken – Svar som berör val av standardemballage. 
2_Outsourcing – 7 stycken – Svar som berör Personvagnars möjlighet att lägga ut 
emballagerelaterade arbetsuppgifter på leverantörer. 
2_Påverkar produktionseffektiviteten – 7 stycken – Svar på frågan: Anser Du att 
produktionseffektiviteten i Ert företag påverkas av valet av emballage? 
2_Sammanhålla godset – 2 stycken – Svar som berör emballagets förmåga att sammanhålla 
godset. 
2_Skydda produkten – 60 stycken – Svar som berör hur väl produkten skyddas vid olika val 
av emballage. 
2_Transport – 22 stycken – Svar som berör vad en logistiker bör tänka på ur 
transportsynpunkt vid val av emballage. 
2_Transportör – 6 stycken – Svar som berör Personvagnars samarbete med transportörerna. 
2_Tre fabriker – 7 stycken – Frågor som berör Personvagnars tre sammansättningsfabriker 
(Torlanda, Gent, Uddevalla) och hur dessa påverkar valet av emballage. 
2_Typ av emballage – 12 stycken – Svar som berör de nuvarande emballagen samt framtida 
emballage. 
2_Värde – 11 stycken – Svar som berör vilket mervärde som Emballagepoolen erbjuder 
Personvagnar. 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 9: Emballage och lastbils data 
 
L-pall 
Ytterdimensioner: 1225x820x151 millimeter 
Vikt: 25 kilo 
 
L4-pall (En L-pall med fyra kragar) med lock 
Ytterdimensioner: 1225x820x940 millimeter 
Innerdimensioner: 1178x773x768 millimeter 
Vikt: 71 kilo 
 
Plastpall med hopvikbara sidor (Av samma typ som den som Ford använder) 
Ytterdimensioner: 1200x800x950 millimeter 
Innerdimensioner: 1120x720x732 millimeter 
Vikt: 55 kilo 
Det tillhörande dammskyddets vikt: 4,5 kilo 
 
790 Plastlåda (låda med raka sidor) 
Ytterdimensioner: 800x600x200 millimeter 
Volym: 0,096 kubikmeter  
Vikt: 4 kilo 
Det tillhörande locket väger: 1,9 kilo 
 
780 Plastlåda (konisk låda) 
Ytterdimensioner: 600x400x200 millimeter 
Volym: 37 liter 
 
KLT-låda (liknande storlek som 780 plastlådan) 
Ytterdimensioner: 600x400x280 millimeter 
Volym: 43 liter 
 
Standardtrailer:  
Mått:13,62x2,46x2,6 meter 
Rymmer 64 stycken L4-pallar eller 64 stycken plastpallar 
 
Megatrailer: 
Mått: 13,62x2,46x3,0 meter 
Rymmer 96 stycken L4-pallar eller 96 stycken plastpallar 
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Bilaga 10: Modell 
Skydda Produkten: 
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 Förpackningen skyddar artikelns känsliga ytor.          
 Förpackningen är tät och skyddar artikeln mot smuts,  

      damm och regn.             
 Elektroniska komponenter ESD skyddas. 

(under inpackning, transport och uppackning)           
 Förpackningen skyddar artikeln ifrån att bli repig.          
 Artiklarna är förpackade på ett sådant sätt att de inte repar  

      eller på något annan sätt skadar varandra.           
 Förpackningen innehåller en tillräcklig mängd  

      inneremballage för att skydda artikeln.           
 Förpackningen skyddar artikeln mot skadedjur.          
 Förpackningen är ren.             
 Förpackningen är torr.            
 Förpackningen blir inte lätt fuktig eller blöt.           
 Om förpackningen skulle bli fuktig så stannar fukten ej  

      kvar i förpackningen.            
 Förpackningen skyddar artikeln mot höga och låga  

      temperaturer.             
 Förpackningen skyddar artikeln mot luftföroreningar  

      och salt.             
 Förpackningen förhindrar korrosion.           
 Förpackningen förhindrar mögel.           
 Förpackningen skyddar artikeln mot vibrationer, stötar  

      och nötning.             
 Det emballage som används är av en hög kvalité.          
 Det emballage som används är tåligt, tål en vårdslös  

      hantering.             
 Hanteringsmetoderna är skonsamma.           
 Personalen är tränad till att hantera gods.           
 Det finns ingen risk för att uppackningen av artiklarna  

      sker vårdslöst, vilket kan skada artiklarna.           
 Förflyttningsmetoderna är skonsamma.           
 Förpackningen i kombination med emballaget står emot  

      eventuella transportpåkänningar.            
 Förpackningen ger artikeln ett gott skydd mot de stora  

      krafter som uppkommer då lastbilen (utan luftfjädring)  
      kör på båtar.             

 Förpackningen skyddar artikeln mot de krafter som  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

      uppkommer vid rangeringen av järnvägsvagnar.                  
 Förpackningen skyddar artikel mot den frekvens som  

      kan uppkomma vid fartygsfrakt.                    
 Förpackningen skyddar artikeln mot de påfrestningar  

      som uppkommer vid sjötransport.                   
 Förpackningen fraktas enbart i det skonsamma  

transportmedlet lastbilen.                    
 Förpackningen ger artikeln ett gott skydd vid omlastningar.                  
 Artiklarnas kvalité bibehålls trots att förpackningarna  

      fylls till 100 %.                     
 Enhetslasten är lagom stor, vilket leder till att  

      förpackningen inte står för länge vid banan vilket kan  
            skada artiklarna.                     

 Enhetslasten är lagom stor, artiklar med dålig kvalité  
      upptäcks snabbt (innan för stora mängder gods har  
      emottagits).                     

 Enhetslasten är lagom stor, det tryck som artiklarna ger  
      upphov till skadar ej artiklarna i det understa lagret.                   

 Förpackningen är stapelbar.                    
 Då förpackningarna staplas i en trave, går ej den understa  

      förpackningen sönder.                    
 Emballaget skräpar inte ner (damm, flisor).                   
 Förpackningen förhindrar att artiklarna stjäls eller  

      manipuleras.                     
 Förpackningen skyddar omgivningen, i de fall då innehållet  

      är klassat som farligt gods.                    
 Har artikeln några andra krav, än de ovanstående? Svar: ____________________ 

Förpackningen uppfyller dessa krav.                   
 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / _____ = _____ 
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Hantering: 
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 Förpackningen är lätthanterlig, i hela kedjan.           
 Det är lätt att resa förpackningen.           
 Det är lätt att packa artiklarna i förpackningen.           
 Det är lätt att stänga och låsa förpackningen.           
 Antalet omlastningar är lågt.            
 Den valda förpackningen underlättar hanteringen,  

hanteringen sker snabbt och smidigt.           
 Förpackningen är anpassad till den interna logistiken 

(truckar, pallställ med mera).            
 Hanteringsvägarna är genomtänkta.           
 Ett fåtal förpacknings varianter används.           
 Förpackningen är standardiserad.           
 Förpackningen är anpassad till en automat hantering.          
 Förpackningen upptar en liten yta vid monteringsplatsen.          
 Förpackningen innehåller en stor mängd artiklar, låg 

mängd intern hantering.            
 Variantfloran på artiklarna är låg.           
 Inga förstationer används.            
 Förpackningen är lätt att öppna.            
 Förpackningen skadar inte personalen. Ingen risk för att 

personalen klämmer eller skär sig eller att något sprätter 
upp på personalen.             

 Förpackningen innehåller inga stift som kan skada  
      personalen.             

 Personalen känner till den valda förpackningen och vet 
hur den fungerar och hur den ska hanteras.           

 Personalen är utbildad på att hantera gods.           
 Det finns utbildningar i lyftteknik.           
 Personalen är motiverad och är inte utsatt för stress.          
 Förpackningen är lätt att greppa (vikt, volym, form)          
 Förpackningen för inte oljud.            
 Artiklar av metall är varma då personalen ska hantera dessa.          
 Vid valet av förpackning har hänsyn tagits till vilken 

personal som ska hantera förpackningen.           
 Det är lätt att plocka artiklarna ur förpackningen.          
 Personalen kan plocka artiklarna ur förpackningen på ett 

ergonomiskt sätt.             
 Personalen behöver inte sträcka sig djupt ner i  

förpackningen för att nå artiklarna.           
 Personalen behöver inte utföra tunga lyft.           
 Hanteringsutrustning finns tillgänglig.           
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

 Engångsemballage används ej.                    
 Förpackningen innehåller en liten mängd inneremballage.                  
 Förpackningen innehåller inga lösa delar som kan försvåra 

hanteringen samt försvinna.                    
 Personalen behöver inte lyfta det tomma emballaget.                  
 Emballaget har en låg vikt och är lätthanterligt.                  
 Emballaget är inte otympligt.                    
 Emballaget är lätt att bryta ner och bli av med.                   

 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / _____ = _____ 
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Lager: 
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 Förpackningen är anpassad till lagerplatsernas storlek.          
 Förpackningen är anpassad till den omgivning som  

förpackningen lagerhålls i (utomhus, inomhus, kallt, varmt).          
 Emballaget upptar endast en liten volym i lagret.          
 Förpackningen utnyttjar lagrets volym på ett bra sätt (En 

hög nettovolym).             
 Förpackningen är väl fylld.            
 Förpackningen är stapelbar.            
 Lagrets storlek är anpassat efter den mängd artiklar  

som ska lagerhållas.            
 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Transport: 
 
 
 
 
 
 
     5     4     3    

M
yc

ke
t h

ög
 g

ra
d 

 H
ög

 g
ra

d 
 V

ar
ke

n 
el

le
r 

gr
ad

 

ls
 

   
 Förpackningen är väl fylld.            
 Förpackningen är stapelbar.            
 Emballaget har en låg vikt.            
 Emballaget upptar endast en liten volym i transporten.          
 Förpackningens yttermått är anpassade efter transportens   

      innermått.             
 Förpackningen utnyttjar transportens volym på ett bra 

sätt (En hög nettovolym).            
 En lämplig multipel är vald, det vill säga att ett antal  

förpackningar staplas ovanpå varandra och utnyttjar  
därmed transportens höjd på ett maximalt sätt.           

 Förpackningen är modulanpassad.           
 Förpackningen är flexibel.            
 Vid flygfrakt: Emballaget har en låg vikt.           
 Det tomma emballaget kan komprimeras, så att volymen  

tomt emballage blir liten (vikas ihop eller staplas i  
varandra).             
 

 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Sammanhålla godset: 
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 Förpackningen är en stabil enhetslast.           
 Artiklarna staplas i mönster för att en stabil enhetslast  

ska erhållas.             
 Förpackningen innehåller inga rörliga delar.           

 
Ifall förpackningen innehåller rörliga delar: 
 

 Används lås som är lätta att öppna och stänga.           
 Personalen stänger förpackningarna, det finns ingen 

risk för att förpackningarna kan öppna sig under 
hanteringen.             

 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Informera: 
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 Förpackningen ger den information som krävs.          
 Förpackningen är lätt att identifiera.           
 Det finns ingen risk för att förpackningen erhåller 

      en felaktig godsmärkning.            
 Det finns ingen risk för att godsmärkningen leder till 

att felplockningar eller felleveranser uppstår.           
 Personalen har alltid en god kontroll på var godset  

befinner sig.             
 Förpackningen visas med sitt utseende hur den ska  

      hanteras.             
 
Ifall streckkoder används: 
 

 Streckkoderna är lätta att läsa av.            
 Avläsningen sker snabbt.            
 Streckkoderna är av hög kvalité.            
 Det finns ingen risk för att gamla flaggor sitter 

kvar (från tidigare flöden) på emballaget.           
 Ifall gamla flaggor sitter kvar på emballaget 

plockas dessa bort vid godsmottagningen.           
 Personalen är noga med att plocka bort flaggorna 

då emballaget friställs.            
 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Marknadsföra: 
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 Förpackningen är enhetlig.            
 Emballaget har samma design som företagets övriga 

emballage.             
 Emballaget har en design som förknippas med företaget.          
 Emballaget är inte rött, vilket förknippas med att  

artiklarna ska kasseras.            
 Emballaget är helt och rent.            
 Det sitter inte kvar gamla flaggor eller stift i emballaget.          

 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  
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Vad styr kundens val av emballage och vilka faktorer påverkar kundens emballagekostnad? 

Miljö: 
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 Emballagematerialet är miljövänligt (med avseende på 

bland annat tillverkningsprocesser, livslängd, ämnen  
som uppstår vid förbränning)            

 Emballaget är ett returemballage.           
 Förpackningen innehåller inget eller en liten mängd 

inneremballage.             
 Förpackningens inneremballage är returemballage.          
 Förpackningen innehåller inget engångsemballage.          
 Emballaget har en lång livslängd.           
 Emballaget har en låg vikt.            
 Förpackningen innehåller en liten mängd  

emballagematerial.             
 Emballaget kan komprimeras, för att skapa en låg 

volym då emballaget är tomt.            
 Risken för svinn är lågt.            
 Transportavstånden är korta.            
 Ifall transportavståndet är långt: Emballaget är  

engångsemballage.             
 
Egna påståenden: 
 
 
 
Antal besvarade påståenden inom denna kategori: __________ 
 
Summan av svaren: __________ 
 
Medelvärde = Summan av svaren / Antal besvarade påståenden = _____ / __
 
Det erhållna medelvärdet sätts in i spindeldiagrammet.  

 151
  2      1 

 Li
te

n 
 In

te
 a

l

        
        

        
        
        
        
        

        

        
        
        

        

___ = _____ 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Målsättning
	1.4 Problemformulering
	1.5 Avgränsningar/Fokus
	1.6 Volvo Logistics AB
	1.7 Volvo Personvagnar AB
	1.8 Rapportens uppbyggnad
	1.9 Definitioner

	2 Metod
	2.1 Typer av undersökningsmetoder
	2.1.1 Surveyanalys
	2.1.2 Fallstudie
	2.1.3 Experiment

	2.2 Kvantitativ/Kvalitativ
	2.3 Insamling av data
	2.3.1 Litteratursökning
	2.3.2 Observation
	2.3.3 Enkät och intervju

	2.4 Informationskvalitet
	2.5 Databearbetning
	2.6 Min metod
	2.6.1 Litteraturundersökning
	2.6.2 Intervjuer
	2.6.3 Observation
	2.6.4 Informationskvalitet
	2.6.5 Databearbetning


	3 Teori
	3.1 Förpackningar och logistik
	3.2 Olika nivåer av förpackningar
	3.3 Val av förpackning
	3.3.1 Olika typer av förpackningsmaterial
	3.3.2 Olika typer av transportemballage
	3.3.3 Krav som ställs på förpackningar
	3.3.4 Standardiserat förpackningssortiment

	3.4 Kostnadsdrivare/Kostnadsrivare
	3.5 Värde

	4 Empiri
	4.1 Emballagepoolen
	4.1.1 Vad betalar jag som kund?
	4.1.2 Vad gör Emballagepoolen för att sänka transaktionspris
	4.1.3 Vad kan kunden göra för att sänka emballagekostnaden?
	4.1.4 Fokus och kundtillfredsställelse
	4.1.5 Undersökningar
	4.1.6 Varför ska ett företag välja Emballagepoolen?
	4.1.7 Mervärde
	4.1.8 Nackdelar med att använda sig av en pool
	4.1.9 Konkurrenter
	4.1.10 Val av emballage
	4.1.11 Den totala emballagekostnaden
	4.1.12 Samarbete
	4.1.13 Framtid

	4.2 Volvo Personvagnar AB
	4.2.1 Tre fabriker
	4.2.2 Nya bilmodeller
	4.2.3 Val av förpackning
	4.2.4 Emballage- och Förpackningskostnad
	4.2.5 Emballagepoolen
	4.2.6 Samarbete
	4.2.7 Framtid

	4.3 Observation i Torslandafabriken
	4.3.1 Förpacknings typer
	4.3.2 Fyllnadsgrad
	4.3.3 Godsmottagning
	4.3.4 Automatlager
	4.3.5 Intern hantering
	4.3.6 Förstationer
	4.3.7 Montören
	4.3.8 Omgivning


	5 Analys
	5.1 Förpackning och Emballage
	5.2 Varför är det svårt att skapa en bra förpackning?
	5.3 Vilka faktorer bör en logistiker tänka på vid val av för
	5.4 Vilka faktorer fokuserar logistikerna på?
	5.5 Hela kedjan är viktig
	5.6 Hur väljer Personvagnar förpackningar?
	5.7 Vad är en bra/dålig förpackning?
	5.8 Vad anser Personvagnar om Emballagepoolens standardembal
	5.9 Modell för val av förpackning
	5.10 Kostnader
	5.11 Valet av emballage kan påverkas av valet av emballagele
	5.11.1 Förstå sina kunder
	5.11.2 Utveckla sin tekniska kompetens
	5.11.3 Samarbeta
	5.11.4 Informerar sina kunder
	5.11.5 Marknadsföra sitt företag och sina tjänster
	5.11.6 Erbjuda ett mervärde
	5.11.7 Allmänna råd


	6 Slutsats
	7 Förslag till fortsatta studier
	Källförteckning
	Bilaga 1: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars logistiker
	Bilaga 2: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars personal i
	Bilaga 3: Intervjufrågor till Volvo Personvagnars logistikch
	Bilaga 4: Intervjufrågor till Emballagepoolens tekniker
	Bilaga 5: Enkät till Volvo Personvagnars logistiker
	Bilaga 6: Tilläggsfrågor till Volvo Personvagnars personal i
	Bilaga 7: Observation i Volvo Personvagnars fabrik på Torsla
	Bilaga 8: Koder
	Bilaga 9: Emballage och lastbils data
	Bilaga 10: Modell

