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Abstract 
 
Today the trade with products and services are fast moving on the global market place. This 
requires that the packaging system should be able to create efficiency in distribution channel. 
Still there is a lack of knowledge in development of the distribution channel. This leads to 
problems. A holistic view of the distribution channels is needed to avoid sub optimisations. 
This is especially important regarding packaging systems that are important for the 
distribution of goods. Minor problems in the system may lead to major problems in the 
distribution channel. It can be difficult for the designers of packaging to develop new 
solutions if insufficiencies are not identified in the distribution flow. 
 
The master thesis illustrates a holistic view of the packaging system’s benefit and lack in 
functionalities in distribution channel. Through development and an IT-fied model the 
systems implementation and possible proposals of improvements can be done in the 
distribution flow. 
 
The purpose of the master thesis has been to prove that a holistic approach may contribute to 
an effective distribution flow. It has also been to generate analysable data about how minor 
changes in packaging systems may lead to increased efficiency through the entire distribution 
chain. 
 
Case studies and Literature studies have been done to find answers to the questions. 
Packaging Scorecard has been used to measure performance of the packaging systems. 
Further has an IT based tool been used. 
 
The case study shows that minor changes may contribute to efficient usage of packaging 
systems in the complete distribution channel. Further developments of the Packaging 
Scorecard applying CapePack and CAD tools have resulted in a new model. The result shows 
that the model may contribute to increase the understanding of how the packaging systems 
can create efficiency. Package related problems in the distribution channel can be illustrated 
and analysed by using the tools CapePack and CAD .The work has contributed to a validation 
of the tool and also introduction for the use of IT. 
Keywords:logistics, packaging logistics, packaging scorecard, product development, stereolithography. 
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Sammanfattning 
 
Idag sker en snabb ökning av handeln med varor och tjänster över hela världen. Detta ställer 
krav på att genom förpackningssystem bidra till effektivitet i distributionskanaler. Det vill 
säga att bygga upp system av förpackningar som möter de krav som ställs hos 
organisationerna som samverkar för distributionen av varor. Dock finns en bristande kunskap 
om distributionskanalers uppbyggnad och de krav som ställs vilket leder till problem. För att 
undvika suboptimeringar krävs en helhetssyn av distributionskanaler. Detta är särskilt viktigt 
för förpackningssystem som spelar en viktig roll i distributionen av varor. Små problem i 
systemen kan leda till stora problem genom hela kanalen. Identifieras inte brister längs flödet 
kan det vara svårt för förpackningsutvecklare att ta fram nya lösningar. 
 
Holistiskt belyser examensarbetet förpackningssystemets funktioner och brister i olika 
distributionskanaler. Genom en vidareutveckling och IT-fierad modell presenteras systemets 
utförande och tänkbara förbättringsförslag längs hela logistikflödet.  
 
Syftet med examensarbetet är att påvisa att en holistisk syn kan bidra till att skapa effektivitet 
i distributionskanaler. Genom att skapa en modell belysa förpackningssystems bidrag till ett 
effektivt distributionsflöde, det vill säga flödet genom en kanal. Vidare generera analyserbar 
data om hur små förändringar på förpackningssystem skulle kunna leda till ökad effektivitet 
genom hela distributionsflödet. 
 
För att svara på de ställda frågorna har litteraturstudier och fallstudier gjorts. För att mäta 
förpackningssystems effektivitet i distributionskanaler har verktyget Packaging Scorecard 
utnyttjats. Vidare har IT-baserade verktyg använts. 
 
Fallstudier visar att små förändringar kan bidra till effektivt utnyttjande av 
förpackningssystem i hela distributionskanalen. En vidareutveckling av Packagning Scorecard 
med tillämpning av CapePack- och CAD-verktyg har resulterat i en ny modell. Resultatet 
visar att modellen kan bidra till ökad förståelse för hur förpackningssystem kan skapa 
effektivitet. Genom tillämpning av verktygen CapePack och CAD kan förpackningsrelaterade 
problem längs distributionskanalen illustreras för vidare analys. Arbetet har bidragit till en 
verifiering av verktyget och har banat väg för en IT-fiering.
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Förord 
 
I en reklamfilm ses en kvinna cyklandes i ett för henne behagligt tempo. Samtidigt ses en man 
cykla om henne i en mycket högre hastighet. Längre fram på vägen cyklar hon fortfarande i 
samma tempo. Samtidigt cyklar hon om mannen som står still och lagar en punktering som 
han fått på vägen. Efter den korta reklamfilmen reflekterade jag direkt över vad effektivitet är. 
Effektivitet handlar inte om att suboptimera för att utföra en aktivitet snabbt under en kort tid. 
Effektivitet handlar om att utföra rätt aktiviteter på rätt sätt för att komma i mål utan att stöta 
på onödiga problem på vägen.  
 
Vid starten av detta examensarbete hade jag lite kunskaper om förpackningar och logistik. Då 
jag började göra litteraturstudier inom området insåg att här finns en helt ny värld som jag 
tidigare saknat insyn i. Jag insåg tidigt att förpackningslogistik, att utveckla 
förpackningssystem som möter de krav som ställs i logistiskflöden, bör appliceras i 
produktutvecklingsprojekt då de är ytterst viktigt att det går att distribuera produkter till 
kunder och slutanvändare. För mig har även förpackningslogistik varit ett intressant område 
då det behandlar mina intresseområden inom produktutveckling nämligen konstruktion, 
design och användarvänlighet. 
 
Den holistiska syn som används i arbetet har varit ett intressant angreppssätt då det är ytterst 
viktigt att produkter optimeras för hela system. Detta för att suboptimeringar inte ska ske då 
suboptimeringar i slutändan kan leda till att produkter inte kan tjäna sitt huvudsakliga syfte. 
Detta är viktigt i produktutvecklingsprojekt då det ställs krav på att produkter uppbyggda av 
flera delsystem är kompatibla. Optimeras ett delsystem finns risk att denna inte kommer till 
användning om delsystemen inte är kompatibla med varandra och helheten det vill säga hela 
systemet inte fungerar. 
 
Sammanfattningsvis handlar förpackningslogistik bland annat om att utveckla 
förpackningssystem som möter de krav som ställs i distributionskanaler. Detta för att de ska 
bidra till effektiva distributionsflöden. För att bidra till denna effektivitet måste hänsyn tas till 
flera parallella aspekter för att något väsentligt inte ska förbises på vägen till målet. 
 
Inte minst vill jag tacka företag som ställt upp för att bidra med mycket viktig information för 
arbetet. Med hänsyn till företags vilja att vara anonyma har företags och respondenters namn 
inte nämnts i rapporten. 
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1. Inledning 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Idag sker en snabb ökning av handel med varor och tjänster över hela världen vilket medför 
större krav på att genom förpackningssystem effektivisera distributionsflöden. 
Förpackningssystem är system av förpackningar som kan bestå av konsumentförpackningar, 
samlingsförpackningar, transportemballage och lastbärare som alla tjänar sin roll i 
distributionsflödet1. Med distributionsflöde avses flödet av varor från tillverkare av en 
produkt via distributör och återförsäljare till konsument.  
 
Förpackningssystem följer produkten genom flödet från produktfyllning till slutanvändaren 
och påverkar på ett engagerande sätt hantering, lagring, transport och kommunikation2. Detta 
medför att förpackningssystem bör utformas för att bidra till en effektivare, snabbare, 
frekventare, säkrare och mer kundanpassad distribution.  
 
Varor distribueras i distributionskanaler vilket är en samling av organisatoriska enheter, 
interna eller externa till tillverkaren vilka samarbetar för distributionen av produkter till 
slutanvändare3. Ofta saknas en överblick över distributionskanalers funktioner vilket bidrar 
till svårigheter i att förstå förpackningssystemets roll i distributionsflödet.  
 
Vid utveckling av förpackningssystem krävs ett omfattande arbete för att samla krav från 
samtliga aktörer i distributionskanalen. Enklast är att samla in information från närmaste kund 
och därför är det vanligt att anpassning av förpackningssystem sker till närmaste kund och 
kundens kund förbises. Vilket kan bidra till ökad tröghet i flödet.  
 
För att öka förståelsen för förpackningssystems roll hos aktörerna i distributionskanalen måste 
information om dess funktioner hos aktörerna samlas in och förmedlas. Detta för att 
förpackningsutvecklare ska kunna skapa förpackningssystem som är effektiva för alla aktörer 
i kanalen.  
 
Utifrån följande beskrivningar av problemområdet har förpackningssystemet valts att 
undersökta som en helhet. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Ett problem idag är att det saknas en helhetssyn över distributionskanaler och de aktiviteter 
som är relaterade till förpackningssystemen i flödet. Fokus läggs på att utveckla 
konsumentförpackningar för att de ska möta kraven från slutanvändare medan lite resurser 
läggs på specifika transportnätverk4. 

                                                 
1 Dominic et al. 2000, s. 27 
2 Dominic et al. 2000, s. 38 
3 Lambert & Stock 1992, s. 72 
4 Klevås 2005, s. 52 
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Ett annat vanligt förekommande problem är att förpackningar vanligtvis inte är inkluderade i 
produktutvecklingsprocessen även då nästan alla produkter behöver förpackningar5. 
Produktutveckling, förpackning och logistik är starkt beroende av varandra och tillsammans 
har de en stor påverkan på aktiviteterna i distributionsflödet6.  
 
Vanligast idag inom förpackningsindustrin är att distributionen av varor sker genom ”supply 
push”7, där produkterna förs fram av leverantörerna genom distributionskanalen till 
konsumenten. Det medför att förpackningar utvecklas för närmaste kund och hänsyn tas inte 
till kundens kund och de problem som kan uppstå i senare led. Detta skapar svårigheter i att ta 
reda på var i distributionsflödet problem uppstår.  
 
För en bättre kontroll över distributionsflöden och utvecklingen av nya produkter bör 
”demand pull”8 nyttjas där kundernas efterfrågan driver fram nya produkter och 
förpackningslösningar. Efterfrågan av produkten ökar kravet på samarbete mellan aktörer 
inom distributionskanalen. Detta ger snabbare svar på utvecklingen av nya 
förpackningskoncept från leverantörerna. 
 
Problem idag är även att de metoder som används för utveckling av förpackningar är baserade 
på gamla modeller där distributionsflöden ses som enkla och oberoende9. För att få en bra 
förståelse av de problem som uppstår måste man se på förpackningssystemen ur ett mer 
komplext synsätt. Hänsyn bör tas till yttre faktorer, såsom beroenden mellan aktörerna i 
distributionskanalen, mänskliga faktorer och andra uppkommande fenomen. För att få en 
helhetssyn över förpackningars och aktörers beroende bör ett holistiskt perspektiv och ett 
systemtänkande användas. 
 
Problemet i detta examensarbete är att se förpackningssystemet som en agent och se dess 
roller i distributionskanalen. Vidare ska agenten generera information som ska öka förståelsen 
för förpackningssystemen och underlätta för förpackningsutvecklare.  
 
För att bidra till problemlösning och mer effektiva flöden ska följande frågor besvaras i 
arbetet: 

- Vilka ansatser kan tillgripas för att öka förståelse för förpackningssystems funktioner i 
distributionsflödet? 

- Går det att illustrera problem relaterade till förpackningssystem i distributionsflödet? 
- Går det att illustrera lösningsförslag på problem relaterade till förpackningssystem i 

distributionsflödet? 
 
 

                                                 
5 Klevås 2005, s. 54 
6 Klevås 2005, s. 160 
7 Dominic 2006, s. 19 
8 Ibid. 
9 Nilsson 2004 
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1.3  Syfte 
 
Övergripande syfte med arbetet är att påvisa att en holistisk syn kan bidra till att skapa 
effektivitet i distributionskanaler. 
 
Syftet är även att skapa en modell för att bidra till en större förståelse för förpackningssystems 
bidrag till ett effektivt distributionsflöde. 
 
Genom en vidareutveckling av metodiken generera analyserbar data om hur små förändringar 
på förpackningssystem skulle kunna leda till ökad effektivitet genom hela distributionsflödet. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Flera teorier används men inga djupa analyser av teorierna har gjorts. 
 
Arbetet avser de aktörer som ingår i distributionskanalen från produktfyllning till butik. Det 
innebär att de krav som ställs av konsumenten och leverantörer av förpackningar inte omfattas 
i detta arbete. Endast distributionskanaler inom dagligvaruhandeln har studerats.  
 
I arbetet ingår inga produktrelaterade frågor då arbetet bara behandlar förpackningarna.  
 
 

1.5 Disposition 
 
Nedan följer en förklaring av arbetes disposition samt en modell som underlättar för läsare, se 
figur 1.  
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Figur 1 Disposition 

 
I inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet, problemformulering över vilka frågor arbetet 
ska ge svar på samt syftet med arbetet. I inledningen görs även avgränsningar för arbetet. 
 
I metodkapitlet beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts i arbetet och hur 
metodarbetet för datainsamlingen utvecklats under arbetets gång. Metoden ligger till grund 
för valet av studerade teorier.  
 
Referensramen ger en inblick i teorier om förpackningslogistik vilket ligger till grund för 
detta examensarbete. 
 
I avsnittet fallstudier presenteras data som samlats in från de tre genomförda fallstudierna. 
Där förs även en diskussion över förbättringsåtgärder på förpackningssystemen som skulle 
kunna bidra till mer effektiva distributionsflöden.  
 
I analysavsnittet har de frågor som uppstått under vägen summerats och diskuterats. Avsnittet 
är ett underlag för slutsatserna om hur man kan skapa förståelse för förpackningssystems 
bidrag till ett effektivt distributionsflöde. 
 
I avsnittet slutsatser söks svar på problemformuleringen  
 
I avsnittet förslag till vidare forskning presenteras förslag på arbeten för att vidareutveckla 
modellen.

Inledning 

Metoder 

Referensram 

Fallstudier 

Analys 

Slutsatser 

Förslag till vidare forskning 

Observationer 

Litteraturstudier 

Frågeformulär 
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2. Metoder 
 
 

2.1 Litteraturstudier 
 
Inom litteraturstudien har faktaböcker och tidigare arbeten såsom avhandlingar, uppsatser och 
artiklar inom ämnet studerats. Förpackningslogistik har studerats i syfte att få en förståelse för 
förpackningssystems uppbyggnad, vilka roller systemen har och vilka krav som ställs på dem 
i distributionskanalen. Nätverksteori har studerats i syfte att samla information om aktörerna i 
distributionskanalen och aktiviteterna relaterade till förpackningssystem.  
 
Tidigare arbeten har studerats i syfte att utvinna information om hur förpackningssystem kan 
bidra till att effektivisera distributionsflödet. Syfte med studierna av tidigare arbeten var även 
att identifiera hur förpackningsrelaterade problem i distributionsflödet lösts tidigare.  
 
Teoretiska verktyg för utveckling av förpackningssystem har studerats i syfte att identifiera 
hur de tillämpas. Verktyg som studerats är Packaging Scorecard10 och CapePack11. Packaging 
Scorecard är ett verktyg för att utvärdera hur ett förpackningssystem bidrar till ett effektivt 
distributionsflöde. CapePack är ett mjukvarubaserat verktyg för förpackningsdesign och 
palläggning. 
 
Verktyg för produktutveckling inom maskinkonstruktionsteorin har även studerats i syfte att 
samla information om produktutvecklingsprocesser. Detta för att identifiera i vilken 
omfattning de kan tillämpas vid utvecklingen av förpackningssystem. 
 
 

2.2 Metod för konstruktion av flödesmodell 
 
Inom ramen för litteraturstudien utvanns data för utveckling av en teoretisk modell. För att få 
en verklighetsförankring av förpackningssystems och distributionskanalers samverkan föll 
valet på att göra en empirisk datainsamling.  
 
Inom den empiriska datainsamlingen studerades ett projektarbete på STFI-Packforsk i syfte 
att identifiera produktfyllarens roll. I denna studie observerades vilka data som är viktiga för 
förpackningsutvecklare vid utvecklingsarbetet av förpackningssystem.  
 
Ett besök på en distributionscentral i Stockholm gjordes i syfte att identifiera 
distributionscentralens roll. Genom observationer och intervju med den operativa chefen 
samlades information om förpackningssystem samverkan med distributionscentralen. Data 
från intervju presenteras i bilaga 1.  
 
För att samla information om vilka krav som ställs på förpackningssystem i butik gjordes två 
intervjuer internt med två examensarbetare vid STFI-Packforsk som båda arbetat i 
livsmedelaffär. I bilaga 2 presenteras data från intervjuerna. 

                                                 
10 Dominic och Olsmats 2001 
11 www.capepack.com (07-05-18) 
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2.3  Fallstudier 
 
I fallstudierna användes en holistisk syn över förpackningssystem och distributionskanaler för 
att se deras samverkan. Fallstudier gjordes i syfte att samla in data för analysarbetet. 
Fallstudier valdes då det i flera avseenden är en användbar metod för undersökning av ett fåtal 
objekt12. Fallstudier betonar aktörens roll och görs i ett historiskt förlopp för att identifiera 
utvecklingen under tiden för studien. Genom att använda fallstudier fås en bild som har stor 
verklighetsförankring13. 
 
För fallstudierna kontaktades företag med produktfyllning i Stockholmområdet. 
Stockholmsområdet valdes för att begränsa resor. Ett val gjordes även att studera 
förpackningssystemet till en specifik produkt för att begränsa arbetets storlek.  
 
Till en början kontaktades förpackningsansvariga inom företag per telefon. Den kontaktade 
fick då frågan om det fanns ett intresserade av en analys av hur förpackningssystemet till en 
av företagets produkter fungerar i distributionskanalen. Förvirring uppstod ofta vid samtal 
kring vem inom företaget som var ansvarig för förpackningarna. Produktchef, logistikchef och 
marknadschef kontaktades men ingen visste exakt vem som var ansvarig för förpackningarna. 
Detta gav inget resultat då bristande intresse fanns för analysen.  
 
För att effektivisera sökandet av företag för fallstudien skickades därefter e-post till totalt 34 
personer inom 20 företag. På detta sätt etablerades en kontaktperson inom ett företag inom 
hygienbranschen med produktfyllning i Huddinge i Stockholm. Efter samtal med handledare 
Chris Dominic om företag med produktfyllning i Stockholmsområdet kontaktades ett företag 
inom livsmedelsbranschen där ytterligare en kontakt etablerades. Genom en personlig kontakt 
etablerades även en kontakt på ett företag inom bryggeribranschen. För att ta fram företag för 
fallstudierna kontaktades totalt 42 personer på 25 olika produktfyllningsföretag varav tre 
kontakter etablerades.  
 
För datainsamlingen i fallstudie 1 etablerades ytterligare tre kontakter hos produktfyllaren 
varav en logistikansvarig och två förpackningsutvecklare. Tre kontakter etablerades hos 
distributören varav en driftchef, en logistikansvarig och en designkoordinator. I butik 
kontaktades fem butikspersonaler.  
 
För datainsamlingen i fallstudie 2 etablerades ytterligare en kontakt med en 
förpackningsansvarig hos produktfyllaren. En kontakt etablerades med kvalitetsansvarig hos 
distributören. I butik kontaktades två butikspersonaler.  
 
För datainsamlingen i fallstudie 3 etablerades ytterligare en kontakt med varuflödesansvarig 
hos produktfyllaren. En kontakt etablerades med logistikansvarig hos distributören. I butik 
kontaktades en butikspersonal. 
 
Antalet etablerade kontaktade i fallstudierna var för att få fram analyserbardata från en 
respondent hos varje aktör i distributionskanalerna. 
 
 

                                                 
12 Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991, s. 65 
13 Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991, s. 66 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Valda datainsamlingsmetoder i fallstudierna var besök hos aktörerna i distributionskanalerna. 
Vid besöken gjordes först en intervju. Efter intervjun gjordes observationer över 
förpackningssystemets flöde. Besöken avslutades med att respondenten svarade på ett 
frågeformulär. Efter besöken sammanställdes data och telefonintervjuer gjordes för att 
verifiera oklarheter. 
 
 

2.4.1  Intervjuer 
 
Vid besök hos aktörerna gjordes först en intervju med frågor rörande bakgrundsinformation 
om förpackningssystemet och systemets flöde hos aktören. Intervjun gjordes för att få en bra 
relation med respondenten och för att få bakgrundsinformation om förpackningssystemet. I 
intervjun noterades och antecknades data rörande förpackningssystemet. Data från intervju 
kom att bli viktig för att identifiera oklarheter vid sammanställning av data från 
frågeformuläret. Den kom även att bli viktig för att kunna betygsätta icke betygsatta kriterier.  
 
På grund av svår formulerade frågeställningen kunde frågeformuläret inte användas i butik i 
fallstudie 1. Därför kom intervjudata att bli mycket viktig för värdering av viktningar och 
betyg. I fallstudie 2 och 3 fungerade frågeformuläret tillförlitligt vilket gjorde att intervjun där 
användes för att samla in bakgrundsdata.  
 
 

2.4.2  Observationer 
 
Efter intervju gjordes observationer över förpackningssystemets flöde hos aktören. 
Observationer gjordes för att få en verklighetsförankring av förpackningssystemets och 
aktörens samverkan.  
 
 

2.4.3  Frågeformulär 
 
Ett frågeformulär besvarades som ett avslutande momentet i datainsamlingen vid besöken hos 
aktörerna. Formuläret togs fram i syfte att fungera som en guide för datainsamlingen. 
Formuläret har inte bearbetats statistiskt utan används för att sammanställa respondentens svar 
på ett strukturerat sätt.  
 
Första frågeformuläret som togs fram upprättades utifrån Packaging Scorecard där kriterierna 
gavs en kort förklaring och skulle viktas på en skala 0 till 100 där 0 innebar inte relevant och 
100 innebar mycket viktigt, se bilaga 3. Frågeformuläret testades på tolv deltagare på en 
diplomeringskurs inom förpackningslogistik vid STFI-Packforsk. Efter genomgång av 
kriterierna fick de svara på frågeformuläret.  
 
Utifrån det testade formuläret togs ytterligare ett frågeformulär fram där kriterier på varje 
förpackningsnivå i förpackningssystemet skulle viktas på samma sätt, se bilaga 4. 



 8

Frågeformuläret testades på sex studenter på kursen ”Förpackningsmaterial” från institutionen 
för hållfasthetslära på KTH. Efter en genomgång av förpackningsnivåerna samt de kriterier 
som ställs på förpackningssystem fick kursdeltagarna svara på frågeformuläret.  
 
Tre försök gjordes även att samla data från produktfyllare i Sverige. Produktfyllare 
lokaliserades via Internet och genom STFI-Packforsks portal och förpackningsansvariga på 
företagen kontaktades per telefon. Telefonintervjuer gjordes där respondenten fick svara på 
frågeformuläret, bilaga 4.  
 
Frågeformuläret valdes att utvecklas till tre frågeformulär anpassade till produktfyllare, 
distributionscentral och butik vilka skulle användas i fallstudierna, se bilaga 5, 6 och 7. Vid 
datainsamlingen med frågeformuläret hos produktfyllare och distributör i fallstudie 1 
upplevdes det dock som svår att förstå. Utifrån resultatet gjordes ett val att göra ett nytt 
frågeformulär för att rätta till problemet. 
 
Frågeformulär valdes att redigeras och testas internt på STFI-Packforsk på Stefan Engström, 
förpackningsergonom, och Annika Kihlstedt, forskare inom Human Product Interaction, samt 
externt på två respondenter tillhörande fallstudie 2, se bilaga 8, 9 och 10. Det sista testade 
frågeformuläret, se bilaga 10, gav ett bra resultat och frågeformuläret utvecklades för att 
anpassas till produktfyllare och distributör, se bilaga 11 och 12. 
 
I det framtagna frågeformuläret ställs flera frågor för att kunna samla in respondentens 
viktningar och därefter normalisera viktningarna inbördes. På det viset har varje kriterium 
sorterats inbördes. Resultat från frågeformulär presenterats i stapeldiagram där ett medelvärde 
har räknats ut för att få ett nyckeltal som ger ett ärvärde. 
 
 

2.4.4  Telefonintervjuer 
 
Kompletterande telefonintervjuer gjordes i fallstudierna då det fanns oklar data från aktörer. 
 
 

2.5  Källkritik 
 
För datainsamlingen hos aktörerna i fallstudierna har det varit svårt att hitta rätt personer att 
prata med. Det har därmed bidragit till att respondenter har haft en svårighet i att förstå 
frågeformuläret. Då kontakter har etablerats med högre chefer hos respektive led i respektive 
fallstudie har dessa personer valt ut personer med rätt kunskap att svara på frågorna. Då dessa 
personer som vidarekontaktats med rätt kunskap om respektive förpackningssystem anses att 
de svar som dessa personer har angett är trovärdiga. Dock bör en reservation göras att dessa 
personers svar inte är absoluta då de kan har undanhållit information på grund av strategiska 
skäl. Sammanställda resultat från frågeformulär bygger på information från en användare från 
respektive distributionsled. Data som tagits fram är därför inte ett statistiskt underlag utan en 
ögonblicksbild.  
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2.6 Sammanfattning av metoder 
 
För datainsamlingen gjordes litteraturstudier, intervjuer och telefonintervjuer. Litteraturstudier 
gjordes för att få en teoretisk grund inför datainsamlingsarbetet. Intervjuer gjordes i syfte att 
skapa en empirisk modell över distributionskanaler och de kriterier som berör 
förpackningssystem i olika led.  
 
Efter valet av förpackningssystem utfördes fallstudier. Fallstudier gjordes i syfte att få en 
ögonblicksbild av förpackningssystem i distributionskanaler i respektive led. Efter fastställda 
kontakter besöktes olika företag i olika led i respektive distributionskanaler. Under inledande 
besöken gjordes en informell konversation och därefter observationer av interna flöden. 
Vidare överlämnades frågeformulär för att få strukturerad information om 
förpackningssystem. Efter besöken sammanställdes data och genom telefonintervjuer 
bekräftades oklar information. 
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3. Referensram 
 
 

3.1  Logistik 
 
En gemensam nämnare för definitioner av logistik är flödet av gods och tillhörande 
information mellan aktörerna i distributionskanalen14. En vanligt använd definition av logistik 
kommer från Council of Logistics Management, (CLM), i USA15 16. Där beskrivs logistik 
som:  
 

”…processen för att planera, implementera och effektivt styra lager och flöden 
av råmaterial, produkter i arbete, färdigvaror, tjänster och relaterad 
information från uttag av råvara till slutkonsumtion, med syfte att tillgodose 
kundens krav.”17   

 
I den traditionella logistiken ligger fokus på materialflödet samt fysiska resurser och IT 
används som hjälpmedel till lösningarna18. Då all logistikutveckling är en fråga om samtidig 
utveckling av flera dimensioner ses logistik som ett systemsynsätt19. Ett totalperspektiv 
används ofta för att se hur ändringar i delsystem kan skapa förändringar i hela systemet.    
 
 

3.2 Förpackningslogistik 
 
Förpackningslogistik är definierat som ett synsätt i syfte att utveckla förpackningar som 
stödjer den logistiska processen och möter kundernas och användarnas krav20. I logistiska 
system spelar förpackningar en stor roll beträffande effektiviteten av systemet. En väl 
utformad förpackning som möter de krav som ställs i distributionsflödet ger 
effektiviseringsvinster och kostnadsbesparingar beträffande exempelvis färre skador, 
kassationer och lättare hantering.  
 
Förpackningars två huvudsakliga funktioner är att uppfylla de logistiska kraven och att 
marknadsföra produkten21. Förpackningen ska hålla samman och skydda produkten, ge 
information om vad förpackningen innehåller och hur den ska hanteras. Genom 
förpackningens utformning marknadsför den produkten i syfte att attrahera konsumenterna. 
 
Vid utveckling av förpackningar kan systemteori användas där förpackningarnas olika nivåer 
ses som delar av ett system där helheten definieras som ett förpackningssystem22. Att använda 
sig av systemteorin framhäver interaktionen mellan de olika förpackningsnivåerna och 

                                                 
14 Klevås 2005, s. 38 
15 Dominic et al. 2000, s. 30  
16 Klevås 2005, s. 38 
17 Dominic et al. 2000, s. 30  
18 Dominic 2003, s. 25 
19 Dominic et al. 2000, s. 31 
20 Dominic 2006, s. 15 
21 Stock & Lambert 1992, s. 324  
22 Klevås 2005, s. 164 
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underlättar förståelse för deras beroende23. Uppbyggnad av ett förpackningssystem med dess 
ingående nivåer illustreras i figur 2. 
 

 
Figur 2 Schematisk bild av förpackningssystemets olika nivåer samt lastbäraren24 

 
Konsumentförpackningens huvuduppgift är att göra produkten tillgänglig samt skydda och 
bevara produktens egenskaper25. Slutanvändaren ska genom konsumentförpackningen kunna 
identifiera och få information om produkten. Butiksförpackningen är en samlingsförpackning 
för ett lämpligt antal konsumentförpackningar26. Den utgör ofta en enhet som kan ställas in i 
butikens hyllor för att effektivisera butikernas hantering av produkter. 
Transportförpackningen har som funktion att skydda produkter vid transport27. En 
transportförpackning kan innebära en transportlåda men för självbärande produkter kan en 
krympfilm vara tillräcklig. Lastbärare är ett hjälpmedel som utnyttjas för att underlätta 
hantering och stapling av en större mängd förpackningar28.  
 
Vid utveckling av förpackningssystem ingår ett beslut om framtagning av ett engångs- eller 
flergångssystem29. Ett engångssystem innebär att förpackningen endast används i en cykel 
och förpackningsmaterialet blir avfall efter förbrukningen. Flergångssystem innebär att 
förpackningen returneras och används i flera cykler. Det finns idag flera utarbetade 
retursystem av flergångsförpackningar.  
 
Krav som ställs på förpackningssystem i distributionskanaler har sammanställts i arbetena 
Packaging Scorecard 30 och ”Innovativa lastbärarsystem på Åhléns” 31. Nedan presenteras de 
utarbetade kraven på förpackningssystem. I detta arbete har stapelbarhet lagts till. 
 
Körbarhet avser att förpackningsmaterialet möter de krav som förpackningsmaskinen ställer 
för en effektiv användning av förpackningsmaterial genom produktionslinjen. 
 
Produktskydd avser förpackningens förmåga att skydda produkten från påfrestningar i olika 
miljöer. 
 

                                                 
23 Klevås 2005, s. 164 
24 Dominic et al. 2000, s. 27 
25 Dominic et al. 2000, s. 24 
26 Dominic et al. 2000, s. 25 
27 Dominic et al. 2000, s. 26 
28 Ibid. 
29 Dominic et al. 2000, s. 102 
30 Dominic och Olsmats 2001, s. 18 
31 Åfeldt & Molin 2005, s. 17  
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Flödesinformation avser förpackningens förmåga att ge information för att generera logistiska 
aktiviteter i distributionsflödet.  
 
Volym- & vikteffektivitet avser förpackningens förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen 
och lastförmågan maximalt. 
 
Rätt storlek och mängd avser förpackningens anpassning till lämplig storlek med hänsyn till 
omsättning. 
 
Hanterbarhet avser förpackningens förmåga att underlätta manuell hanteringen.  
 
Andra värdeskapande egenskaper refererar till andra funktioner än baskraven. 
 
Produktinformation avser varumärket och information om produkten såsom 
innehållsförteckning och näringsinnehåll för att konsumenten ska välja rätt produkt. 
 
Säljförmåga avser förpackningens förmåga att marknadsföra och sälja produkten.  
 
Säkerhet avser främst förpackningens förmåga att skydda produkten från att bli stulen. Det 
innebär även att skydda konsumenten från produkten exempelvis med barnsäkra 
förpackningar. 
 
Reducerad användning av resurser avser förpackningens förmåga att reducera avfall och 
utsläpp, på så sätt reducera miljöbelastningen. 
 
Minimal användning av farliga ämnen avser att förpackningen innehåller minsta möjliga 
mängd farliga ämnen för att reducera belastningen på miljön och förhindra användarna från 
att skadas. 
 
Minimal mängd avfall avser att förpackningen skall generera lite avfall för att reducera 
miljöbelastningen samt för att reducera kostnaderna för avfallshanteringsprocessen i 
logistikflödet.  
 
Förpackningskostnad har stor betydelse då leverantörerna i högsta grad är påverkade av 
kostnaderna. 
 
Kvittblivning avser att förpackningen går att komprimera för att spara utrymme efter att den 
tömts och ska hanteras i ett returflöde.  
 
Avemballering avser att förpackningen möter de krav som ställs vid avlägsningen av onödigt 
förpackningsmaterial. 
 
Stapelbarhet avser förpackningens förmåga att staplas. 
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3.3 Nätverksteori 
 
För distributionen av varor ingår ett nätverk av samverkande aktörer. Nätverket är definierat 
som en distributionskanal med en samling av organisationer, antingen interna eller externa till 
tillverkaren, som utför funktionerna som är involverade i distributionen av en produkt32.  
 
Distributionsflödet som beskriver hur material och information flödar genom en 
distributionskanal presenteras ofta som seriella kedjor även då den verkliga bilden är att det är 
uppbyggt av ett nätverk av samverkande aktörer. Varför man ändå gör linjära modeller är för 
att det är enklare att hantera linjära händelser och relationer än att ta hänsyn till både 
händelserelationer och beroenden från en mängd påverkande ickelinjära faktorer. Att 
modellera flödet linjärt skapar lättare en övergripande syn över flödet33. Figur 3 presenterar en 
schematisk bild över ett nätverk av aktörer som samverkar för att bilda ett distributionsflöde. 
 

 
Figur 3 Schematisk bild över nätverket av aktörer som samverkar för distributionen av varor och 
tjänster34 

 
Nätverket av de aktörer som ingår i en distributionskanal illustreras i figur 4. Innan 
förpackningen fylls ingår aktörer för framställning av råmaterial, aktörer för tillverkning av 
förpackningsmaterial och aktörer för tillverkning av förpackningar. Produktfyllaren fyller 
förpackningar och bygger upp förpackningssystem som tillgodoser flödeskraven. 
Distributören bryter ner förpackningssystem och bygger upp nya förpackningssystem med 
mervärde för kund innan det går vidare till marknadsplatsen för att sist hamna hos 
slutanvändaren35. Beroende på om förpackningen ingår i ett engångs- eller flergångssystem 
transporteras förpackningen till energiåtervinning eller till en uppsamlingsplats eller en så 
kallad centraliserad returhanteringscentral.  
 

                                                 
32 Lambert & Stock 1992, s. 72 
33 Nilsson 2005, s. 19 
34 Nilsson 2004 
35 Dominic 2006, s. 15  
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Figur 4 Förpackningssystem i distributionskanal36 

 
 

3.4 Agentteori 
 
Inom agentteorin ingår agentbaserad modellering där fokus ligger på agenterna och 
agenternas relation till varandra. Agenterna representeras av verkliga komponenter med någon 
form av frihet från sammanhanget. Agentbaserad modellering utgör en användbar metod för 
att identifiera beteenden och konflikter hos funktioner som finns bland olika aktiviteter, 
individer eller grupper37.  
 
Inom logistiska sammanhang förenklar agentbaserad modellering beskrivningen av andra 
viktiga förlopp, nämligen den dynamiska distributionen av aktiviteter i både tid och rum. Med 
agentbaserade modeller och simuleringar kan globala så väl som lokala beteenden analyseras 
och evalueras38. 
 
Agentbaserad modellering tar hänsyn till beslutsfattande i både tid och rum där varje agent 
kan konstrueras för att agera mot sina egna mål. Sammanfattningsvis erbjuder metodiken 
agentbaserad modellering en användbar metod i processen för införandet av ett nytt sätt att 
tänka och ett mer komplext synsätt som gör logistiken mer anpassningsbar och effektiv39. 
 
 

3.5 Produktutveckling 
 
Inom området produktutveckling finns flera modeller och metoder för att effektivisera 
utvecklingen av produkter. 
 
En användbar metod vid utveckling av produkter är funktionsanalysmetoden40 där man 
primärt ser till produktens funktioner men inte till färdiga lösningar. Funktionsanalysen avser 
att underlätta arbetet med att systematiskt och metodiskt gå igenom och analysera samtliga 
krav och önskemål som vi ställer på aktuell produkt. Inom metoden delas funktionerna upp i 
huvudfunktioner och bifunktioner. 
 
Ett mycket använt verktyg inom produktutvecklingen är CAD (Computer Aided Design) 
vilket är ett datorbaserat konstruktionshjälpmedel för att skapa produktens geometri samt 

                                                 
36 Dominic 2007 
37 Nilsson 2005, s. 76 
38 Nilsson 2005, s 77 
39 Nilsson 2005, s. 84 
40 Landqvist 1994, s. 34 
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producera ritningar41. Med CAD kan man framställa en tredimensionell modell över det 
objekt som ska avbildas. Till den grafiska informationen i dokumentationssystemet kan man 
koppla databaser som beskriver mekaniska storheter såsom material, densitet, E-modul och 
hållfasthet. Med CAD-baserade verktyg kan produkters funktioner visualiseras och 
analyseras. 
 
För prototypframställning direkt från CAD-modeller finns ”Rapid Prototyping” även kallad 
FriFormFramställning (FFF)42. Friformsframställning ger möjlighet att vid 
produktutvecklingen snabbt kunna testa och verifiera sina koncept, till exempel mot 
företagsledning eller representativa användare43. Metoden utgår från en solidmodell av en 
önskad detalj framställd i ett CAD-system. Modellen delas upp i ett antal tunna skikt, som 
vart och ett beskriver hur tvärsnittsytan ser ut och detaljen byggs därefter upp stegvis.  
 
Vanligaste metoden för friformframställning är stereolitografi där en vätska laserhärdas så att 
den fysiska modellen byggs upp skiktvis i plast. Modellen används främst för att visualisera, 
se och känna på detaljen, men viss provning kan också utföras på FFF-modeller i plast.  
 
 

3.6 Teoretiska verktyg 
 

3.6.1 Packaging Scorecard 
 
Packaging Scorecard är ett verktyg för utvärdering av hur förpackningssystem fungerar i 
respektive led i distributionskanaler. Utifrån bearbetade intervjuguider för varje aktör i 
distributionskanalen ställs frågor kring förpackningssystemen. I en intervju hos varje aktör 
viktar respondenter de kriterier som ställs på förpackningssystem på en skala 0 - 100 där 0 
innebär inte relevant och 100 innebär mycket viktigt. Då viktningarna är subjektiva ger detta 
en ögonblicksbild av hur förpackningssystemet fungerar och därmed ges inte en fullständig 
bild. 
 
Efter datainsamlingen hos varje aktör normaliseras de viktade kriterierna. Normaliseringen 
görs genom att varje viktat kriterium divideras med summan av värdet för alla viktade 
kriterier. På detta sett rankas kriterierna. Utifrån data från intervjun betygsätts hur 
förpackningssystemet möter kriterierna. Betygsättningen görs på en skala 0-4 där 0 innebär 
inte relevant, 1 betyder underkänt, 2 betyder godkänt, 3 betyder bra och 4 betyder uppfyller 
utmärkt.  
 
Förpackningsbetyg för förpackningssystemet hos varje aktör förs in i stående stapeldiagram. 
En sammanställning av kriterierna på förpackningssystemet i alla led genom 
distributionskanalen presenteras i ett liggande stapeldiagram. Diagrammet ger en helhetsbild 
av viktigheten av olika kriterier i olika led.  
 
 

                                                 
41 Bohgard 2005, s. 298 
42 Jarfors et al. 2000, s. 556 
43 Johannesson et al. 2004, s. 511 
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3.6.2  CapePack 
 
CapePack är ett IT-baserat verktyg för förpackningsdesign och palläggning44. Genom att förse 
programmet med data såsom dimensioner och vikter på förpackningssystemet ger 
programmet förslag på hur förpackningssystem kan byggas upp. 
 
 

3.7 Sammanfattning av referensram 
 
Inom referensramen har logistik, förpackningslogistik och nätverksteori studerats i syfte att få 
en grund över arbetets område inför datainsamlingen. Logistik behandlar alla de processer för 
informations- och materialflöden för distributionen av varor. Förpackningslogistik innebär 
utvecklingen av förpackningssystem för att de ska möta de krav som ställs i logistikflöden. 
Nätverksteori behandlar nätverket av de aktörer som ingår i en distributionskanal vilka 
samverkar för distributionen av varor.   
 
Agentteori och teoretiska verktyg har studerats i syfte att identifiera hur de kan tillämpas för 
utvecklingen av förpackningssystem. Inom agentteorin kan man se till verkliga komponenter 
för att identifiera deras funktioner och relationer. De teoretiska verktyg som studerats är 
Packaging Scorecard och CapePack. Packaging Scorecard är ett verktyg för analys av hur 
förpackningssystem bidrar till effektiva distributionsflöden. CapePack är ett verktyg för 
förpackningsdesign och palloptimering. 
 
Produktutvecklingsteorier har även studerats i syfte att identifiera i vilken utsträckning de kan 
tillämpas inom utvecklingen av förpackningssystem. Verktyg som studerats närmare är CAD-
verktyg och friformframställning. CAD (Computer Aidid Design) är ett datorbaserat 
konstruktionshjälpmedel för tredimensionell modellering. Friformframställning är en princip 
för framställning av fysiska tredimensionella modeller. 
 

                                                 
44 www.capesystems.com (070518) 
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4. Fallstudier 
 
I fallstudierna har intervjuer, observationer, frågeformulär och telefonintervjuer använts för 
datainsamlingen. Insamlad data har sammanställts i diagram och CAD-modeller av 
förpackningssystemen har illustrerats. I tabell 1 presenteras de kriterier som studerats hos 
varje aktör. 
 

Tabell 1 Studerade kriterier på förpackningssystem hos aktörerna i fallstudierna 
Kriterier Produktfyllare Distributör Butik 
Körbarhet X   
Produktskydd X X X 
Flödesinformation X X X 
Volym och vikteffektivitet X X X 
Rätt storlek och mängd X X X 
Hanterbarhet X X X 
Produktinformation X  X 
Säljbarhet X  X 
Säkerhet   X 
Minimal användning av farliga ämnen    
Minimal mängd avfall X X X 
Förpackningskostnad X X  
Kvittblivning  X X 
Avemballering  X X 
Stapelbarhet X X X 

 
Frågeformuläret användes som en guide för respondenterna hos aktörerna för att vikta och 
betygsätta kriterierna på förpackningssystemet. Egenskaper har representerat kriterier som 
ställs på förpackningssystemet enligt tabellen ovan. Flera egenskaper ställdes upp för att 
kunna normalisera kriterierna inbördes. Egenskaperna har viktats längs en linje som har 
representerat en skala mellan 0-100 där 0 innebär inte relevant och 100 innebär mycket 
viktigt. Respondenter har även fått betygsätta hur förpackningsnivåerna möter kriterierna på 
en skala 0-4. Där 0 innebär inte relevant, 1 betyder underkänt, 2 betyder godkänt, 3 betyder 
bra och 4 betyder uppfyller utmärkt.  
 
Efter datainsamlingen hos varje aktör normaliserades de viktade kriterierna. Normaliseringen 
har gjorts genom att dividera varje viktat kriterium med summan av värdet för alla viktade 
kriterier. På detta sett har kriterierna sorterats. Förpackningsbetyg för förpackningssystemen 
hos varje aktör har förts in i stående stapeldiagram. En sammanställning av kriterierna för 
förpackningssystemen i alla led genom distributionskanalen har presenterats i ett liggande 
stapeldiagram. Diagrammet ger en ögonblicksbild av viktigheten av olika kriterier i olika led.  
 
Då respondenter givit bedömningar gör detta att den bild som tagits fram är en ögonblicksbild 
av verkligheten. Detta ger inget statistiskt underlag då endast ett förpackningssystem har 
studerats hos varje aktör som därefter har sammanställts.  
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4.1 Fallstudie 1 
 
I fallstudie 1 har ett förpackningssystem som används för att distribuera ett livsmedel inom 
dagligvaruhandeln analyserats. Produkten är en kylvara och är beroende av en miljö som är 1-
2oC. Det ställer krav på att hanteringen av förpackningssystemet fungerar effektivt då 
arbetsmiljökrav är att personal inte ska arbeta i kalla miljöer under 16oC längre tider.  
 
Konsumentförpackningen består av ett tråg, d.v.s. en öppen låda, som försluts med en 
plastfilm, se figur 5. På plastfilmen fästs en etikett med flödes- och produktinformation. 
Tråget försluts i en modifierad atmosfärsförpackningsmaskin vilken ger 
konsumentförpackningen egenskapen att innehålla en förutbestämd gasblandning för att 
behålla produktens kvalitet. Konsumentförpackningen är en engångsförpackning och 
förpackningsmaterialet köps in externt. 
 

 
Figur 5 Konsumentförpackningen i förpackningssystemet 

 
Samlingsförpackningen är en returlåda av plast, en schematisk bild visas i figur 6. 
Plastlådorna har två byglar som kan fällas i tre lägen för stapling, dessa illustreras dock inte i 
figuren. Lådorna har två lägen för uppbyggnad av förpackningssystem och ett läge för 
stapling av tomma lådor i varandra. På samlingsförpackningen fästs en etikett med 
flödesinformation i form av text och en streckkod. Etiketter köps in externt och 
flödesinformation trycks och sätts fast på samlingsförpackningens sida vid produktfyllningen.  
 

 
Figur 6 Samlingsförpackning med konsumentförpackningar 

 
Från produktfyllaren består transportemballaget av ett plastband och en etikett. Från 
distributionscentralen består transportemballaget av en sträckfilm och en etikett. Emballaget 
är engångsemballage där materialet köps in externt. 
 
Produktfyllaren använder EUR-pallar som lastbärare. Från distributionscentralen placeras 
samlingsförpackningarna i de flesta fall på plastpallar då det är ett krav från de flesta 
butikerna.  
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Från observationer och intervjuer med respondenter hos aktörerna i distributionskanalen har 
ett flödesschema över hur förpackningsmaterial flödar i distributionskanalen ställts upp, se 
figur 7. 
 

 
Figur 7 Flödet av förpackningsmaterial i distributionskanalen 

 
Figuren visar att förpackningsmaterial till förpackningssystemet för den distribuerade 
produkten köps in från olika förpackningsleverantörer. Figuren visar även att 
samlingsförpackningar och lastbärare ingår i retursystem och att förbrukade 
engångsförpackningar går till förbränning. Relaterat till aktörerna i distributionsflödet visas 
hanterad förpackningsnivå. Förpackningssystem (F.S.) byggs upp av konsumentförpackningar 
(K), samlingsförpackningar (S), lastbärare (L) och transportemballage (T) vid 
produktfyllningen. I distributionscentralen förädlas förpackningssystemen till nya 
förpackningssystem med mervärde för kund. I butiken bryts förpackningssystemen ned innan 
försäljningen till konsument av konsumentförpackning med produkt.  
 
 

4.1.1  Resultat från produktfyllare 
 
I tabell 2 presenteras data från frågeformulär och telefonintervju med en 
förpackningsutvecklare hos produktfyllaren. Tabellen är sorterad efter normalisering av 
kriterier. 
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Tabell 2 Sammanställning av data från produktfyllare 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Produktskydd 87 11% 2,5
Produktinformation 80 10% 3
Stapelbarhet 80 10% 2,7
Volym & vikteffektivitet 75 10% 2,3
Säljförmåga 75 9% 3
Körbarhet 73 9% 2
Rätt storlek och mängd 68 9% 2,5
Minimal mängd avfall 65 8% 3
Förpackningskostnad 65 8% 2
Flödesinformation 60 8% 3,3
Hanterbarhet 60 8% 2,8
Medelbetyg     2,5

 
Tabellen visar att produktskydd, produktinformation, stapelbarhet, volym och vikteffektivitet 
och säljförmåga är viktigt. Produktskydd har fått betyget 2,5. Neddragning av betyget kan 
bero på att produkten missfärgas om konsumentförpackningens film ligger mot produkten. 
Neddragningen av betyget kan även bero på att samlingsförpackningarna inte skyddar 
produkterna ovanifrån och att EUR-pallarna inte uppfyller kravet på hygien. 
Produktinformation har fått betyget 3. Stapelbarhet har fått betyget 2,7. Neddragningen av 
betyget kan bero på att det plastband som används som transportemballage inte ökar 
stapelbarheten nämnvärt. Volym och vikteffektivitet har fått betyget 2,3. Neddragningen av 
betyget beror på att mängden produkt i konsumentförpackningen upplevs som liten och att 
fyllnadsgraden av konsumentförpackningar i samlingsförpackningarna är låg. Säljförmåga har 
fått betyget 3. 
 
Körbarhet har fått betyget 2. Neddragning av betyget beror på att det ofta blir fel vid 
etiketteringen. Rättstorlek och mängd har fått betyget 2,5. Neddragningen av betyget kan bero 
på att det upplevs som att konsumentförpackningen inte är anpassad till mängden produkt och 
att konsumentförpackningar och samlingsförpackning inte är anpassad till varandra. 
Förpackningskostnad har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att det upplevs 
som att kostnaden för förpackningssystemet är hög. Hanterbarheten har fått betyget 2,8. 
Neddragning av betyget beror på att många kontroller och hanteringsmoment sker manuellt. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 2,5 och som nämnts ovan bör förändringsåtgärder i 
förpackningssystemet vidtas för att förbättra effektiviteten. 
 
 

4.1.2  Resultat från distributör 
 
I tabell 3 presenteras data från frågeformulär och telefonintervju med en logistikansvarig hos 
distributören. Tabellen är sorterad efter normalisering av kriterier.  
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Tabell 3 Sammanställning av data från distributör 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Kvittblivning 97 13,1% 3
Produktskydd 91 12,3% 2,3
Förpackningskostnad 90 12,1% 2
Rätt storlek och mängd 84 11,3% 2
Hanterbarhet 82 11,0% 2,3
Avemballering 70 9,4% 3
Volym & vikteffektivitet 70 9,4% 2,7
Stapelbarhet 64 8,6% 3,7
Minimal mängs avfall 59 8,0% 3
Flödesinformation 37 4,9% 2
Medelbetyg     2,6

 
Tabellen visar att kvittblivning, produktskydd, förpackningskostnad, rätt storlek och mängd 
och hanterbarhet är viktigt. Kvittblivningen har fått betyget 3. Produktskydd har fått betyget 
2,3. Neddragningen av betyget kan bero på att samlingsförpackningarna inte skyddar 
produkterna ovanifrån och för att pallarna inte möter kravet på hygien. Förpackningskostnad 
har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att de anser att sträckfilmer är dyra. Rätt 
storlek och mängd har fått betyget 2. Neddragning av betyget kan bero på att det upplevs som 
att samlingsförpackningarna inte är anpassade till den hanterade mängden produkt. 
Hanterbarhet och har fått betyget 2,3. Neddragningen av betyget beror på att placeringen av 
samlingsförpackningarna på lastbärare inte fungerar effektivt hanteringsmässigt i 
distributionscentralen. 
 
Volym och vikteffektivitet har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget beror på att det 
upplevs som att konsumentförpackningarna inte är anpassade till samlingsförpackningen. 
Flödesinformation har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att det förekommer 
att flödesinformation på etiketter på samlingsförpackningar försvunnit.  
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 2,6 och som nämnts ovan bör det ske 
förändringsåtgärder i systemet för att förbättra effektiviteten.  
 
 

4.1.3 Resultat från butik 
 
I tabell 4 presenteras data utifrån intervju med butikspersonal. Tabellen är sorterad efter 
normalisering av kriterier.  
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Tabell 4 Sammanställning av data från butiker 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Produktskydd 92 10,6% 3
Säljförmåga 84 9,7% 2
Kvittblivning 80 9,2% 3
Minimal mängd avfall 74 8,5% 3
Avemballering 73 8,4% 3
Hanterbarhet 73 8,4% 2,5
Säkerhet 72 8,3% 3
Produktinformation 71 8,2% 3
Stapelbarhet 68 7,9% 3,3
Flödesinformation 66 7,7% 2,7
Volym & vikteffektivitet 60 7,0% 3
Rätt storlek och mängd 54 6,2% 2,3
Medelbetyg     2,8 

 
Tabellen visar att produktskydd, säljförmåga, kvittblivning, minimal mängd avfall och 
avemballering är viktigt i butik. Produktskydd har fått betyget 3. Säljförmåga har fått betyget 
2. Neddragningen av betyget beror på att produkten i båda typerna av butiker upplevs som 
svårsåld. Kvittblivning har fått betyget 3. Minimal mängd avfall har fått betyget 3. 
Avemballering har fått betyget 3 
 
Hanterbarhet har fått betyget 2,5. Neddragningen av betyget beror på att lastbärarna är tunga 
att hantera manuellt och att konsumentförpackningens storlek är svårhanterad. 
Flödesinformation har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget beror på att det förekommer 
fel logotype på etikett på konsumentförpackningen. Rätt storlek och mängd har fått betyget 
2,3. Neddragning av betyget beror på att det upplevs som att konsumentförpackningen tar 
mycket plats i kyldisken. Neddragningen av betyget beror även på att det inte går att välja 
valfri mängd av produkten i konsumentförpackningar och samlingsförpackningar. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 2,8 vilket är det högsta bland de tre aktörerna. 
Dock bör förbättringsåtgärder genomföras vad gäller säljförmåga, hanterbarhet, 
flödesinformation och rättstorlek och mängd för att förbättra effektiviteten. 
 
 

4.1.4  Summering av förpackningsbetyg 
 
I figur 8 visas en sammanställning av förpackningsbetygen för förpackningssystemet hos 
aktörerna i distributionskanalen. En riktlinje på 3,0 har tagits fram som ett nyckeltal. 
Riktlinjen visar en optimal nivå på förpackningssystemet. Stapeldiagrammet visar att 
systemet är optimerat mot butiken. Det finns ett behov av förbättringsåtgärder på 
förpackningssystemet så att det kan fungera mer effektivt genom hela distributionskanalen. 
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Figur 8 Förpackningsbetyg för förpackningssystemet i fallstudie 1 

 
Diagrammet i figur 9 visar en sammanställning av normaliserade viktningar och betyg på 
förpackningssystemet i distributionskanalen. De normaliserade viktningarna presenteras av 
staplarna och betyget presenteras av de numeriska värdena bredvid staplarna. Då kriterierna 
på förpackningssystemet fått bedömningar av utvalda respondenter gör detta att den bild som 
tagits fram är en ögonblicksbild. Detta ger inget statistiskt underlag. Sammanställningen av 
kriterier ger en helhetsbild där vissa kriterier endast är viktig hos en aktör och kan vara 
irrelevant hos en annan aktör. 
 

 
Figur 9 Viktiga kriterier på förpackningssystemet i distributionskanalen i fallstudie 1 

 
Diagrammet visar att produktskydd, kvittblivning, säljförmåga, förpackningskostnad och 
produktinformation är viktigt. Produktskydd har fått betyget 2,6. Neddragningen av betyget 
beror på att EUR-pallar inte uppfyller de krav som ställs på hygien i distributionskanalen samt 
för att samlingsförpackningarna inte skydda produkterna ovanifrån. Kvittblivning har fått 
betyget 3. Säljförmåga har fått betyget 2,5. Neddragningen av betyget på säljförmåga beror på 
att konsumentförpackningen inte upplevs som naturlig vilket gör produkten svårsåld. 

Viktiga kriterier på förpackningssystemet i distributionskanalen
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Förpackningskostnad har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att de upplever 
förpackningskostnaderna som höga. Produktinformation har fått betyget 3.  
 
Körbarhet har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att det förekommer fel vid 
etiketteringen. Hanterbarhet har fått betyget 2,5. Neddragningen av betyget kan bero på att det 
sker många manuella hanteringsmoment i distributionskanalen. Rätt storlek och mängd har 
fått betyget 2,4. Neddragningen av betyget beror på att det upplevs som att 
konsumentförpackningen inte är anpassad till mängden produkt och att 
konsumentförpackningarna inte är anpassade till samlingsförpackningen. Volym och 
vikteffektivitet har fått betyget 2,6. Neddragningen av betyget beror på att 
konsumentförpackningar och samlingsförpackningar upplevs som dåligt volymeffektiva. 
Flödesinformation har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget beror på att det förekommer 
fel information på konsumentförpackningar och det förekommer att flödesinformation på 
samlingsförpackningar har försvunnit eller inte stämmer överens med produkten. 
 
Sammanfattningsvis visar diagrammet att de viktiga kriterierna som ställs på 
förpackningssystemet i distributionskanalen har fått låga betyg. Det visar på att det finns 
utrymme för förbättringar. 
 
 

4.1.5 Illustrering av förpackningssystemet 
 

Figurerna 10 och 11 visar det uppbyggda förpackningssystemet från produktfyllaren. 
 

 
Figur 10  Uppbyggnad av förpackningssystemet Figur 11  Det uppbyggda förpackningssystemet 
 
Figur 12 illustrerar hur samlingsförpackningar innehållande olika produkter är placerade i 
förpackningssystemet. Varje färg på etiketterna illustrerar en typ av produkt. Figur 13 
illustrerar hur distributören vill att samlingsförpackningar ska vara placerade i 
förpackningssystemet för att lättare kunna välja beställning enligt följesedel. 
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Figur 12  Illustrering av hur samlingsförpackningar 

innehållande olika produkter är placerade 
i förpackningssystemet från 
produktfyllaren idag 

Figur 13  Illustrering av hur samlingsförpackningar 
innehållande olika produkter kan placeras 
i förpackningssystemet för att underlätta 
för den manuella hanteringen i 
distributionscentralen 

 
 

4.1.6 Diskussion om fallstudie 1 
 
För datainsamlingen i fallstudie 1 etablerades två kontakter hos produktfyllaren, två kontakter 
hos distributören och fyra kontakter i butiker. Det första frågeformulär som användes var i 
behov att bearbetas för att effektivisera datainsamlingen. Det slutgiltiga frågeformuläret som 
användes fungerade bra hos produktfyllare och hos distributör men för datainsamlingen i 
butik krävdes att kriterierna viktades och betygsattes utifrån data från intervju.  
 
Förbättringsåtgärder skulle kunna vidtas på förpackningssystemet för att öka effektiviteten i 
distributionsflödet. Förekommande är att konsumentförpackningar etiketteras fel vilket inte 
upptäcks förrän i butik. Detta leder till merarbete för alla aktörer i distributionskanalen då 
kasserade produkter måste ersättas. Om samlingsförpackningar skulle placeras enligt figur 13 
och om kontroll skulle göras av etiketter vid produktfyllningen skulle detta kunna bidra till 
högre betyg på flera kriterier på förpackningssystemet, se tabell 5. 
 

Tabell 5 Betyg på förpackningssystemet idag och betyg på förpackningssystemet om förbättringsåtgärder 
skulle vidtas. 

Betyg på hur förpackningssystemet möter kriterier 
idag 

Betyg som skulle kunna ges på förpackningssystemet 
om förbättringsåtgärder skulle vidtas. 

        
 Kriterier Betyg   Kriterier Betyg  
 Flödesinformation 2,7   Flödesinformation 3  
 Minimal mängd avfall 3   Minimal mängd avfall 3,1  
 Hanterbarhet 2,5   Hanterbarhet 3  
 Körbarhet 2   Körbarhet 2,7  
 Förpackningskostnad 2   Förpackningskostnad 2,3  
 Säljförmåga 2,5   Säljförmåga 2,7  
 Kvittblivning 3   Kvittblivning 3,1  
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Tabellen visar att en liten förändring i förpackningssystemet skulle kunna bidra till en stor 
förändring genom hela distributionskanalen vilket skulle kunna bidra till ett mer effektivt 
distributionsflöde. 
 
 

4.2 Fallstudie 2 
 
I fallstudie 2 har det förpackningssystem som används för att distribuera en egenvårdsprodukt 
i ett enkanalsdistributionsflöde analyserats.  
 
Konsumentförpackningen består av en plastburk med plastlock, se figur 14. Burken är en 
engångsförpackning och förpackningsmaterialet går till materialåtervinnig. Etiketterna till 
burkarna tillverkas externt och burkarna etiketteras i produktfyllningsprocessen.  
 

 
Figur 14 Konsumentförpackningen i förpackningssystemet 

 
Samlingsförpackningen är en engångsförpackning och består av krympfilm som sveps runt 
sex konsumentförpackningar. En schematisk bild på samlingsförpackningen visas i figur 15.  
 

 
Figur 15 Samlingsförpackning med konsumentförpackningar 

 
Vid produktfyllningen staplas samlingsförpackningar med burkar på en EUR-pall. 
Transportemballaget i form av en sträckfilm sträcks runt förpackningarna med en 
sträckfilmsmaskin och en transportetikett appliceras på sträckfilmen.  
 
I distributionscentralen placeras konsument- och samlingsförpackningar i transportemballage 
i form av plastbackar som ingår i ett retursystem. Plastbackarna placeras på en mobil 
lastbärare med hjul så kallad ”Dolly” och ett band fästs runt dessa.  
 
På lager i butik placeras plastbackarna på en vagn som tas in i butiken. 
 
Från observationer och intervjuer med respondenter hos aktörerna har ett flödesschema över 
hur förpackningsmaterial flödar i distributionskanalen ställts upp, se figur 16. 
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Figur 16 Flödet av förpackningsmaterial i distributionskanalen i fallstudie 2 

 
Figuren visar att förpackningsmaterial till förpackningssystemet för den distribuerade 
produkten köps in från olika förpackningsleverantörer. Figuren visar även att lastbärare ingår i 
retursystem och att förbrukade engångsförpackningar går till förbränning. Relaterat till 
aktörerna i distributionsflödet visas hanterad förpackningsnivå. Förpackningssystem (F.S.) 
byggs upp av konsumentförpackningar (K), samlingsförpackningar (S), lastbärare (L) och 
transportemballage (T) vid produktfyllningen. I distributionscentralen förädlas 
förpackningssystemen till nya förpackningssystem med mervärde för kund. 
Samlingsförpackningar och konsumentförpackningar hanteras i distributionscentralen 
beroende på antalet konsumentförpackningar som ska placeras i transportemballagen. I 
butiken bryts förpackningssystemen ned innan försäljning av konsumentförpackning med 
produkt till konsument. 
 
 

4.2.1 Resultat från produktfyllare 
 
I tabell 6 presenteras data från intervju och frågeformulär med förpackningsansvarig hos 
produktfyllaren. Tabellen är sorterad efter normalisering av kriterier. 
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Tabell 6 Sammanställning av data från produktfyllare 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Produktskydd 95 11,1% 3
Minimal mängd avfall 94 11,0% 3
Förpackningskostnad 83 9,7% 2,5
Stapelbarhet 82 9,7% 3,3
Flödesinformation 76 8,9% 3
Hanterbarhet 76 8,9% 2,8
Körbarhet 76 8,9% 3
Rätt storlek och mängd 74 8,6% 2,8
Volym & vikteffektivitet 68 8,0% 2,5
Produktinformation 68 8,0% 3
Säljförmåga 61 7,2% 2
Medelbetyg     2,8

 
Tabellen visar att produktskydd, minimal mängd avfall, förpackningskostnad, stapelbarhet 
och flödesinformation är viktigt. Produktskydd har fått betyget 3. Minimal mängd avfall har 
fått betyget 3. Förpackningskostnad har fått betyget 2,5. Neddragning av betyget kan bero på 
att de anser att förpackningsmaterialet är dyrt. Stapelbarhet har fått betyget 3,3. 
Flödesinformation har fått betyget 3. 
 
Hanterbarhet har fått betyget 2,8. Neddragning av betyget kan bero på att lastbärarna är tunga 
att hantera manuellt. Rättstorlek och mängd har fått betyget 2,8. Neddragning av betyget kan 
bero på att storleken på konsumentförpackningen måste möta kraven på produktinformation 
och mängd produkt. Volym och vikteffektivitet har fått betyget 2,5. Neddragning av betyget 
kan bero på att det blir mycket outnyttjad volym mellan burkarna i förpackningssystemet. 
Säljförmåga har fått betyget 2. Neddragning av betyget beror på att egenvårdsprodukter inte 
får ha en säljande konsumentförpackning.  
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 2,8 och som nämnts ovan kan förbättringsåtgärder 
vidtas för att öka förpackningssystemets effektivitet.  
 
 

4.2.2  Resultat från distributör 
 
I tabell 7 presenteras data från intervju och frågeformulär med kvalitetsansvarig i 
distributionscentralen. Tabellen är sorterad efter normalisering av kriterier.  
 

Tabell 7 Sammanställning av data från distributör 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Stapelbarhet 90 11,1% 2,8
Produktskydd 90 11,1% 3,2
Kvittblivning 89 11,0% 3,5
Minimal mängd avfall 88 10,9% 3,5
Hanterbarhet 85 10,5% 2,7
Rätt storlek och mängd 84 10,3% 3,2
Volym & vikteffektivitet 83 10,3% 3,2
Avemballering 83 10,3% 3
Flödesinformation 62 7,7% 3
Förpackningskostnad 55 6,8% 2
Medelbetyg      3
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Tabellen visar att stapelbarhet, produktskydd, kvittblivning, minimal mängd avfall och 
hanterbarhet är viktigt. Stapelbarhet har fått betyget 2,8. Neddragning av betyget kan bero på 
att samlingsförpackningar kan vara svåra att stapla i transportemballaget. Produktskydd har 
fått betyget 3,2. Kvittblivning har fått betyget 3,5. Minimal mängd avfall har fått betyget 3,5. 
Hanterbarhet har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget kan bero på att det kan vara svårt 
att placera alla varor som ska få rum i transportemballaget. 
 
Förpackningskostnad har fått betyget 2. Betyget kan bero på att transportemballaget och 
lastbärare anses ha höga användningskostnader. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 3. Förpackningssystemet fungerar bra men vill 
förpackningsutvecklare göra förbättringar bör dessa fokuseras på stapelbarhet och 
hanterbarhet. 
 
 

4.2.3  Resultat från butik 
 
I tabell 8 presenteras data från intervju och frågeformulär med personal i butik. Tabellen är 
sorterad efter normalisering av kriterier. 
 

Tabell 8 Sammanställning av data från butik 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg 
Produktinformation 86 11% 3
Kvittblivning 81 10% 2,5
Avemballering 80 10% 3
Rätt storlek och mängd 78 10% 3
Stapelbarhet 78 10% 2,3
Minimal mängd avfall 77 10% 3,3
Hanterbarhet 70 9% 2,3
Säljförmåga 60 8% 3
Produktskydd 54 7% 1,5
Volym & vikteffektivitet 52 7% 2,8
Flödesinformation 36 5% 3
Säkerhet 30 4% 3
Medelbetyg     2,7

 
Tabellen visar att produktinformation, kvittblivning, avemballering, rätt storlek och mängd 
och stapelbarhet är viktigt. Produktinformation har fått betyget 3. Kvittblivning har fått 
betyget 2,5. Neddragning av betyget kan bero på att lastbärare och transportemballage som 
ska returneras anses ta mycket plats på lager. Avemballering har fått betyget 3. Rätt storlek 
och mängd har fått betyget 3. Stapelbarhet har fått betyget 2,3. Neddragning av betyget kan 
bero på att konsumentförpackningar är svåra att stapla i låda för buffertförvaring samt att 
lastbärarna är svåra att stapla. 
 
Hanterbarhet har fått betyget 2,3. Neddragning av betyget kan bero på att lastbärare, 
transportemballage och konsumentförpackningar är svåra att hantera. Produktskydd har fått 
betyget 1,5. Neddragning av betyget beror på att konsumentförpackningen inte skyddar 
produkterna om burken öppnas av konsument i butik samt för att transportemballaget inte 
anses skydda produkter mot klimatförändringar. Volym och vikteffektivitet har fått betyget 
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2,8. Neddragning av betyget beror på att det blir mycket outnyttjat utrymme mellan burkarna 
vid placering i hylla.  
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 2,7. För att förbättra förpackningssystemets 
effektivitet bör förbättringsåtgärder först fokuseras på produktskydd, hanterbarhet och 
stapelbarhet. Åtgärder bör även tas för att förbättra kvittblivning samt volym och 
vikteffektivitet.  
 
 

4.2.4  Summering av förpackningsbetyg 
 
Diagrammet i figur 17 visar en sammanställning av förpackningsbetygen för 
förpackningssystemet hos aktörerna i distributionskanalen. En riktlinje på 3,0 har tagits fram 
som ett nyckeltal. Riktlinjen visar en optimal nivå på förpackningssystemet. 
Stapeldiagrammet visar att systemet är optimerat mot distributören. Det finns ett behov av 
förbättringsåtgärder på förpackningssystemet så att det kan fungera mer effektivt genom hela 
distributionskanalen. 
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Figur 17 Förpackningsbetyg för förpackningssystemet i fallstudie 2 

 
Diagrammet i figur 18 visar en sammanställning av normaliserade viktningar och betyg på 
förpackningssystemet i distributionskanalen. De normaliserade viktningarna presenteras av 
staplarna och betyget presenteras av det numeriska värdet bredvid staplarna. Då kriterierna på 
förpackningssystemet fått bedömningar av utvalda respondenter gör detta att den bild som 
tagits fram är en ögonblicksbild. Detta ger inget statistiskt underlag. Sammanställningen av 
kriterier ger en helhetsbild där vissa kriterier endast är viktig hos en aktör och kan vara 
irrelevant hos en annan aktör. 
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Figur 18 Normaliserade viktningar och betyg på förpackningssystemet 

 
Diagrammet visar att minimal mängd avfall, kvittblivning, stapelbarhet, avemballering och 
produktskydd är viktiga kriterier på förpackningssystemet i distributionskanalen. Minimal 
mängd avfall har fått betyget 3,3. Kvittblivning har fått betyget 3. Stapelbarhet har fått betyget 
2,8. Neddragning av betyget kan bero på att konsumentförpackningar och 
samlingsförpackningar upplevs som svårstaplade. Avemballering har fått betyget 3. 
Produktskydd har fått betyget 2,6. Neddragning av betyget kan bero på att lastbärare från 
produktfyllningen inte upplevs som hygieniska samt för att det finns andra typer av 
konsumentförpackningar som anses skydda produkter bättre i butik. 
 
Hanterbarhet har fått betyget 2,6. Neddragningen av betyget kan bero på att lastbärarna är 
tunga att hantera manuellt. Neddragningen av betyget kan även bero på att det är svårt att 
placera samlingsförpackningar i transportemballaget samt för att transportemballage är tunga 
att hantera i butik. Förpackningskostnad har fått betyget 2,3. Neddragning av betyget kan bero 
på att förpackningarna upplevs som dyra. Volym och vikteffektivitet har fått betyget 2,8. 
Neddragning av betyget kan bero på att det blir mycket outnyttjat utrymme mellan burkarna. 
Säljförmåga har fått betyget 2,5. Neddragning av betyget kan bero på att 
konsumentförpackningen till egenvårdsprodukter inte får ha en säljande form.  
 
Sammanfattningsvis har förpackningssystemet fått höga betyg på de viktiga kriterierna men 
det finns utrymme för förbättringar främst på stapelbarheten och produktskyddet. 
 
 

4.2.5  Illustrering av förpackningssystemet 
 
Figurerna 19 och 20 visar det uppbyggda förpackningssystemet från produktfyllaren. 
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Figur 19 Uppbyggnad av förpackningssystemet 
från produktfyllaren 
 

Figur 20 Det uppbyggda förpackningssystemet 
från produktfyllaren 
 

 
Figur 21 visar en schematisk bild över konsument- och samlingsförpackningar placerade i en 
transportlåda från distributören. Figur 22 visar det uppbyggda förpackningssystemet från 
distributören. 
 

 
Figur 21 Schematisk bild över konsument- och 
samlingsförpackningar placerade i en transportlåda 
från distributören 
 

Figur 22 Uppbyggnad av förpackningssystemet 
från distributören 
 

 
 

4.2.6 Diskussion om fallstudie 2 
 
För datainsamlingen i fallstudie 2 etablerades en kontakt vid produktfyllningen, en kontakt 
hos distributören och en kontakt i butik. Datainsamlingsmetoden bearbetades under tiden för 
datainsamlingen i fallstudie 2. Datainsamlingen i fallstudie 2 var därmed mer effektiv än i 
fallstudie 1 men det fanns ett behov att verifiera datainsamlingsmetoden. 
 
Det fanns goda kunskaper om hur förpackningssystem kan bidra till effektiva 
distributionsflöden hos aktörerna i distributionskanalen. Dock kan förbättringsåtgärder vidtas 
för att öka effektiviteten. Sammanställningen av data visar att hanterbarhet har fått ett lågt 
betyg. CAD-modellen i figur 21 visar att det kan förväntas vara svårt att manuellt placera 
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konsument- och samlingsförpackningar i transportemballaget vilket kan vara en bidragande 
orsak till neddragningen av betyget på hanterbarheten. 
 
 

4.3  Fallstudie 3  
 
I fallstudie 3 har det förpackningssystem som används för att distribuera en bryggeriprodukt 
analyserats. Syftet med fallstudie 3 var att verifiera datainsamlingsmetoden och utvinna mer 
data för datainsamlingen.  
 
Konsumentförpackningen i förpackningssystemet är en aluminiumburk, se figur 23. Produkt- 
och flödesinformation är förtryckt på burken. Burkens förpackningsmaterial ingår i ett 
pantbaserat retursystem. Andra butiker än den studerade butiken i distributionskanalen sköter 
returhanteringen. 
 

 
Figur 23  Konsumentförpackning i förpackningssystemet 

 
Samlingsförpackningen är ett wellpapptråg med förtryckt flödesinformation där 
förpackningsmaterialet går till materialåtervinning, se figur 24.  
 

 
Figur 24  Samlingsförpackning med konsumentförpackningar i det studerade förpackningssystemet 

 
Transportemballaget är en sträckfilm med en transportetikett. Lastbäraren är en EUR-pall 
vilken ingår i ett pantbaserat retursystem.  
 
Från observationer och intervjuer med respondenter hos aktörerna har ett flödesschema över 
hur förpackningsmaterial flödar i distributionskanalen ställts upp, se figur 25. 
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Figur 25 Flödet av förpackningsmaterial i distributionskanalen 

 
Figuren visar att förpackningsmaterial till förpackningssystemet för den distribuerade 
produkten köps in från olika förpackningsleverantörer. Figuren visar även att lastbärare ingår i 
retursystem och att förbrukade engångsförpackningar går till förbränning. Relaterat till 
aktörerna i distributionsflödet visas hanterad förpackningsnivå. Förpackningssystem (F.S.) 
byggs upp av konsumentförpackningar (K), samlingsförpackningar (S), lastbärae (L) och 
transportemballage (T) vid produktfyllningen. I distributionscentralen hanteras obrutna 
förpackningssystemen. I butiken bryts förpackningssystemen ned innan försäljningen av 
konsumentförpackning med produkt till konsument.  
 
 

4.3.1 Resultat från produktfyllare 
 
I tabell 9 presenteras data från frågeformulär och intervju med varuflödesansvarig vid 
produktfyllningen. Tabellen är sorterad efter normalisering av kriterier. 
 

Tabell 9  Sammanställning av data från produktfyllare 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg
Förpackningskostnad 99 12,1% 2,7
Produktinformation 94 11,5% 4
Säljförmåga 92 11,2% 3
Produktskydd 90 11,0% 3,3
Stapelbarhet 86 10,5% 3,3
Körbarhet 80 9,8% 3
Volym & vikteffektivitet 74 9,0% 3,5
Rätt storlek och mängd 71 8,7% 3,7
Minimal mängd avfall 69 8,4% 4
Flödesinformation 63 7,7% 3,3
Medelbetyg     3,5
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Tabellen visar att förpackningskostnad, produktinformation, säljförmåga, produktskydd och 
stapelbarhet är viktiga kriterier. Förpackningskostnad har fått betyget 2,7. Neddragningen av 
betyget beror på att de anser att priserna på förpackningsmaterialen är dyra. 
Produktinformation har fått betyget 4. Säljförmåga har fått betyget 3 Produktskydd har fått 
betyget 3,3. Stapelbarhet har fått betyget 3,3. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 3,5. Det är ett bra betyg men betyget på 
förpackningskostnad är lågt. För att höja betyget på förpackningskostnad kan exempelvis 
volym och vikteffektiviteten av samlingsförpackningar på pall sänkas för att svagare och 
därmed billigare sträckfilmer ska kunna användas. 
 
 

4.3.2 Resultat från distributör 
 
I tabell 10 presenteras data från frågeformulär och intervju med logistikansvarig i 
distributionscentralen. Tabellen är sorterad efter normalisering av kriterier.  
 

Tabell 10 Sammanställning av data från distributör 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg
Flödesinformation 91 11,2% 4
Stapelbarhet 91 11,2% 3,7
Kvittblivning 90 11,1% 3
Produktskydd 90 11,1% 2,7
Volym & vikteffektivitet 90 11,1% 3
Rätt storlek och mängd 90 11,1% 3,7
Hanterbarhet 89 11,0% 3,3
Förpackningskostnad 80 9,9% 2
Avemballering 50 6,2% 4
Minimal mängd avfall 49 6,1% 2,7
Medelbetyg     3,2

 
Tabellen visar att flödesinformation, stapelbarhet, kvittblivning, produktskydd och volym och 
vikteffektivitet är viktiga kriterier. Flödesinformation har fått betyget 4. Stapelbarhet har fått 
betyget 3,7. Kvittblivning har fått betyget 3. Produktskydd har fått betyget 2,7. 
Neddragningen av betyget kan bero på att samlingsförpackningar, transportemballage och 
lastbärare inte skyddar produkterna från stötar från sidorna. Volym och vikteffektivitet har fått 
betyget 3. 
 
Förpackningskostnad har fått betyget 2. Neddragningen av betyget beror på att sträckfilmer 
anses vara dyra. Minimal mängd avfall har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget kan 
bero på att transportemballage ger avfall vid förädlingen och att det förekommer att EUR-
pallar gör sönder vid hanteringen vilket ger mycket avfall. 
 
Även då distributören endast ska hantera obrutna förpackningssystem är kriterierna 
förpackningskostnad, avemballering och minimal mängd avfall är representerade. Detta beror 
på att det förekommer att sträckfilmer skadas vid den manuella hanteringen vilket medför att 
dessa måste avemballeras och nya sträckfilmer måste appliceras. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 3,2. Förpackningssystemet fungerar bra i 
distributionskanalen men vissa högre betyg skulle kunna dras ner för att höja låga betyg. 
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Volym och vikteffektiviteten av samlingsförpackningar på pall skulle kunna minskas för att 
svagare och därmed billigare sträckfilmer skulle kunna användas.  
 
 

4.3.3  Resultat från butik 
 
I tabell 11 presenteras data från frågeformulär och intervju med personal i butik. Tabellen är 
sorterad efter normalisering av kriterier.  
 

Tabell 11 Sammanställning av data från butik 
Kriterier Viktning Normalisering Betyg
Avemballering 98 12,3% 3
Stapelbarhet 97 12,2% 4
Hanterbarhet 91 11,5% 3,8
Säljförmåga 81 10,2% 3
Säkerhet 67 8,4% 2
Volym & vikteffektivitet 66 8,3% 3
Minimal mängd avfall 58 7,3% 3,3
Produktskydd 54 6,8% 3,3
Kvittblivning 52 6,5% 4
Rätt storlek och mängd 47 6,0% 4
Flödesinformation 45 5,7% 2,7
Produktinformation 38 4,8% 3
Medelbetyg 3,3

 
Tabellen visar att avemballering, stapelbarhet, hanterbarhet, säljförmåga och säkerhet är 
viktigt. Avemballering har fått betyget 3. Stapelbarhet har fått betyget 4. Hanterbarhet har fått 
betyget 3,8. Säljförmåga har fått betyget 3. Säkerhet har fått betyget 2. Neddragningen av 
betyget beror på att konsumentförpackningen är av en storlek som är lätt att stjäla. 
 
Flödesinformation har fått betyget 2,7. Neddragningen av betyget kan bero på att 
samlingsförpackningar och konsumentförpackningar är lika andra produkters förpackningar 
vilket gör det svårt att manuellt snabbt skilja dem åt. 
 
Medelbetyget för förpackningssystemet är 3,3. Förpackningssystemet fungerar bra men 
betygen på säkerhet och flödesinformation är låga. Betygen på stapelbarhet, kvittblivning eller 
rätt storlek och mängd skulle kunna dras ner lite för att ge rum för att öka betygen på säkerhet 
och flödesinformation.  
 
 

4.3.4 Summering av förpackningsbetyg 
 
Diagrammet i figur 26 visar en sammanställning av förpackningsbetygen för 
förpackningssystemet i distributionskanalen. En riktlinje på 3,0 har tagits fram som ett 
nyckeltal. Riktlinjen visar en optimal nivå på förpackningssystemet. Stapeldiagrammet visar 
att systemet är optimerat mot produktfyllaren. Även då förpackningssystemet har fått höga 
betyg hos aktörerna kan insatser göras för att dra ner kostnader. 
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Figur 26 Sammanställning av förpackningsbetyg för förpackningssystemet i fallstudie 3 

 
Diagrammet i figur 27 visar en sammanställning av normaliserade viktningar och betyg på 
förpackningssystemet i distributionskanalen. De normaliserade viktningarna presenteras av 
staplarna och betyget presenteras av det numeriska värdet bredvid staplarna. Då kriterierna på 
förpackningssystemet fått bedömningar av utvalda respondenter gör detta att den bild som 
tagits fram är en ögonblicksbild. Detta ger inget statistiskt underlag. Sammanställningen av 
kriterier ger en helhetsbild där vissa kriterier endast är viktig hos en aktör och kan vara 
irrelevant hos en annan aktör. 
 

 
Figur 27 Viktiga kriterier på förpackningssystemet i distributionskanalen i fallstudie 3 

 
Diagrammet visar att stapelbarhet, hanterbarhet, förpackningskostnad, säljförmåga och 
körbarhet är viktiga krav på förpackningssystemet. Stapelbarhet har fått betyget 3,7. 
Hanterbarhet har fått betyget 3,5. Förpackningskostnad har fått betyget 2,3. Neddragningen av 
betyget beror på att produktfyllare och distributör upplever kostnaderna på förpackningarna 
som höga. Säljförmåga har fått betyget 3. Körbarhet har fått betyget 3.  
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Säkerhet har fått betyget 2. Neddragning av betyget beror på att storleken på 
konsumentförpackningen gör att produkten är lätt att stjäla. 
 
De viktiga kriterierna förutom förpackningskostnad har fått höga betyg. 
Förpackningssystemet bör därför ses över om det går att sänka betygen på kriterier för att öka 
betyget på förpackningskostnad. 
 
 

4.3.5 Illustrering av förpackningssystemet 
 
Figurerna 28 och 29 visar det uppbyggda förpackningssystemet från produktfyllaren. 
 

 

Figur 28 Förpackningssystemets uppbyggnad 
hos produktfyllaren 
 

Figur 29 Det uppbyggda förpackningssystemet 
från produktfyllaren 
 

 
Figur 30 visar hur samlingsförpackningar och konsumentförpackningar är placerade på 
”Dolly” i butik. 
 

 
Figur 30  Förpackningssystemets uppbyggnad i butik 

 
Förpackningssystemet har även modellerats med verktyget CapePack och presenteras i bilaga 
13.
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4.3.6  Diskussion om fallstudie 3 
 
För datainsamlingen i fallstudie 3 etablerades en personlig kontakt hos produktfyllaren vilken 
gav en kontakt hos produktfyllaren och en kontakt hos distributören. En kontakt etablerades 
även i butik. Datainsamlingen kunde utföras inom loppen av en vecka och den fungerade 
mycket effektivt jämfört med datainsamlingen i fallstudie 1 och 2.  
 
Goda kunskaper om hur förpackningssystem kan bidra till att effektivisera distributionsflödet 
fanns hos alla aktörer i distributionskanalen. Dock kan förbättringsåtgärder vidtas för att öka 
effektiviteten. Genom att studera sammanställningen av data identifieras att 
förpackningskostnad är viktigt men har fått ett lågt betyg. Från CAD-modellen i figur 29 
identifieras att förpackningssystemet har en hög volym- och vikteffektivitet. Av detta kan en 
analys göras att då hela förpackningssystem hanteras i distributionscentralen ställer detta krav 
på slittåliga transportemballage vilka är dyra. En minskning av volym- och vikteffektiviteten 
skulle kunna bidra till att mindre slitstarka och därmed billigare emballage skulle kunna 
användas. Detta skulle kunna bidra till högre betyg på förpackningskostnad. 
 
 

4.4  Sammanfattning av fallstudier 
 
Tre fallstudier har gjorts i syfte att samla in data för analysarbetet. Fallstudier var en 
användbar metod för att få en verklighetsförankring av distributionen av varor och hur 
förpackningssystem på ett engagerande sätt påverkar effektiviteten av flödet genom en 
distributionskanal. 
 
I fallstudie 1 analyserades ett förpackningssystem som används för att distribuera ett 
livsmedel inom dagligvaruhandeln. Sammanställning av data från aktörerna i 
distributionskanalen visar att förbättringsåtgärder bör vidtas, främst med avseende på 
produktskydd, säljbarhet och förpackningskostnad, på förpackningssystemet för att det ska 
bidra till ett mer effektivt distributionsflöde. 
 
I fallstudie 2 analyserades ett förpackningssystem som används för att distribuera en 
egenvårdsprodukt. Sammanställning av data från aktörerna i distributionskanalen visar att 
förbättringsåtgärder bör vidtas, främst med avseende på stapelbarhet och produktskyddet, på 
förpackningssystemet för att det ska bidra till ett mer effektivt distributionsflöde.  
 
I fallstudie 3 analyserades ett förpackningssystem som används för att distribuera en 
bryggeriprodukt. Sammanställning av data från aktörerna i distributionskanalen visar att 
förbättringsåtgärder bör vidtas, främst med avseende på förpackningskostnad, på 
förpackningssystemet för att det ska bidra till ett mer effektivt distributionsflöde. 
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5. Analys 
 
 

5.1 Analys av referensramen 
 
Vid datainsamlingen has aktörerna i fallstudierna upplevdes flera benämningar som används 
inom referensramen som svåra att förstå. Det visar att det finns ett behov att ta fram ett språk 
som förstås av alla aktörer för att bidra till att skapa förståelse för hur förpackningssystem kan 
bidra till effektiva distributionsflöden. 
 
Då distributionskanaler är uppbyggda som nätverk av aktörer ställer det krav på en holistisk 
syn för att förpackningssystemen ska möta alla krav som ställs. En holistisk syn är viktigt för 
att små förändringar på förpackningssystemen ska kunna bidra till stora förändringar genom 
hela distributionsflödet. 
 
Agentbaserad modellering kan appliceras på förpackningssystem för att bidra till förståelsen 
att förpackningssystem tjänar en viktig roll för distributionsflödet. Vid applicering av 
agentteorin ses förpackningssystemet som huvudagenten som tjänar rollen att effektivisera 
distributionsflödet. Medan förpackningsnivåerna i systemet ses som underagenter som tjänar 
rollerna att effektivisera aktiviteterna relaterade till dem. Funktionsanalysmetoden kan även 
appliceras på förpackningssystem för att identifiera förpackningssystemets funktioner i 
distributionsflödet. Då identifieras huvudagentens huvudfunktion och underagenternas 
bifunktioner. 
 
Packaging Scorecard är ett användbart verktyg för att kunna analysera hur 
förpackningssystem bidrar till ett effektivt distributionsflöde. Fallstudier visade dock att det 
fanns ett behov av att vidareutveckla datainsamlingsmetoden. Det finns även ett behov av att 
vidareutveckla verktyget för att visa på hur förbättringsåtgärder skulle kunna vidtas på 
förpackningssystem för att de ska bidra till mer effektiva distributionsflöden. 
 
Produktutvecklingsteorier kan appliceras på förpackningssystem då vi ser förpackningssystem 
som en produkt. 
 
 

5.2  Datainsamling 
 
För datainsamlingen i fallstudierna användes till en början den utarbetade metoden som 
används i Packaging Scorecard. Denna metod användes även i arbetet ”Innovativa 
lastbärarsystem på Åhléns”. Vid användning av samma metod i detta examensarbete var det 
svårt att samla data från aktörerna i distributionskanalerna. Fallstudierna visade att det fanns 
ett behov av att utveckla datainsamlingsmetoden. 
 
I fallstudie 1 krävdes ett omfattande datainsamlingsarbete för att ta fram analyserbar data. 
Datainsamlingsmetoden bearbetades under tiden för datainsamlingen i fallstudie 2 vilket 
medförde att datainsamlingen kunde göras mer effektivt men det fanns ett behov av att 
verifiera datainsamlingsmetoden. Denna verifiering av datainsamlingsmetoden gjordes i 
fallstudie 3 där datainsamlingen kunde göras mycket effektivt inom loppet av en vecka. 
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Fallstudie 1 visade dock att det fanns ett behov av att kunna kombinera metoder för 
datainsamlingen i distributionskanalen. Detta då personal i butik såg produkterna och hade 
svårt att se och svara på frågor om förpackningarna. Detta resulterade i att kriterierna på 
förpackningssystemen i butik viktades och betygsattes utifrån data från intervju. 
 
 

5.3 Bakgrundsfakta 
 
Från de tidigare arbetena ”Innovativa lastbärarsystem på Åhléns” och ”Packaging Networks” 
identifierades att Packaging Scorecard är ett användbart verktyg för analys av 
förpackningssystems bidrag till effektivitet i distributionskanaler. Den metod som används i 
arbetena skapade dock förvirring vid datainsamlingen i fallstudierna i detta examensarbete. 
De datainsamlingsmetoder som används i de tidigare arbetena var därför i behov av att 
vidareutvecklas i detta arbete.  
 
 

5.4 Fallstudier 
 
I fallstudierna används en holistisk syn vilket visar att problem relaterade till 
förpackningssystem i distributionskanaler kan identifieras och lösas. Detta kan bidra till att 
små förändringar kan göras för att skapa stora förändringar genom hela distributionsflödet. 
Synsättet bidrar även till en förståelse för förpackningssystemets roll och funktioner i 
distributionskanalen. Det bidrar även till en förståelse över att utformningen av 
förpackningssystem är viktig för att skapa effektiva distributionsflöden. Detta medför även en 
förståelse över att suboptimeringar kan bidra till tröghet i flödet.  
 
För att visa att en holistisk syn kan bidra till effektivitet i distributionsflödet samt att små 
förändringar i förpackningssystemet kan bidra till stora förändringar i distributionsflödet kan 
exempelvis figurerna 12 och 13 i avsnitt 4.1 studeras. Insatser bör dock göras för att verifiera 
förslagen. 
 
 

5.5 Produktutveckling 
 
Den holistiska syn som används i detta examensarbete används även vid användning av ett 
CAD-verktyg där delsystemen byggs upp var för sig och sammanställs till ett system. I 
fallstudierna visas illustrativa bilder av CAD-modeller av de studerade förpackningssystemen.   
Dessa tredimensionella CAD-modeller ger möjlighet att analysera förpackningssystemets 
effektivitet i distributionskanalen. CAD-verktyget ger även möjlighet att visa hur små 
förändringar på förpackningssystem kan vidtas för att bidra till mer effektiva flöden. Ett 
exempel på hur ett CAD-verktyg kan användas för att illustrera förbättringsåtgärder på 
förpackningssystem visas i figurerna 12 och 13 i avsnitt 4.1. 
 
För att ta ett steg längre i utvecklingen av förpackningssystem kan principen 
friformframställning användas för framställning av prototyper. Däribland kan exempelvis 
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metoden stereolitografi användas för att ta fram en tredimensionell fysisk prototyp av 
förpackningssystem. Detta för att komma närmare ett färdigt förpackningssystem och ge 
möjlighet att testa detta.  
 
 

5.6 Verifiering av metod 
 
Datainsamlingsmetoden verifierades i fallstudie 3 då data samlades in mer effektivt än i 
fallstudie 1 och 2. Fallstudierna visar att Packaging Scorecard ger analyserbar data över de 
förbättringsåtgärder som kan vidtas på förpackningssystemen för att de ska bidra till mer 
effektiva distributionsflöden. Fallstudierna visar även att ett CAD-verktyg är ett användbart 
verktyg för att illustrera de problem som finns och hur förbättringsåtgärder skulle kunna 
vidtas för att genom förpackningssystemen bidra till mer effektiva distributionsflöden. I 
diskussionsavsnitten i fallstudierna diskuteras att användningen av Packaging Scorecard och 
ett CAD-verktyg kan bidra till analyserbar data över hur förpackningssystem bidrar till 
effektiva distributionsflöden. 
 
 

5.7 Sammanfattning av analys 
 
Genom att kombinera flera metoder och verktyg har detta arbete bidragit till en modell. 
Modellen presenteras i figur 31. 
 

 
Figur 31  Modell över arbetet 

 
I den utvecklade modellen ger Packaging Scorecard en kravspecifikation och analyserbar data 
för förpackningssystems bidrag till effektiva distributionsflöden. CapePack och CAD-verktyg 
ger illustrativa bilder över hur förpackningssystem är uppbyggda. Tillsammans ger de 
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analyserbar data för utveckling av förpackningssystem för att de ska bidra till mer effektiva 
distributionsflöden. Mer effektiva förpackningssystem bidrar i sin tur till exempelvis 
underlättad hanterbarhet, förbättrat utnyttjande av information och minskade kostnader.  
 
För att få en fullständig bild bör resultatet verifieras med respektive aktörer. Ett vidare arbete 
kan göras för utveckling av prototyper med friformframställning. Detta har inte gjorts i detta 
examensarbetsprojekt men en ambition finns att arbeta vidare i detta spår. 
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6. Diskussion 
 
Examensarbetsprojektet har varit mycket intressant att applicera inom maskinkonstruktion 
och produktutveckling då förpackningar är en produkt som ofta glöms bort. Det är viktigt att 
applicera inom produktutvecklingen då det ställs krav på att de produkter som tillverkas ska 
kunna distribueras till kunder och konsumenter. Dessa kunskaper är viktiga i framtida 
produktutvecklingsarbeten för att utveckla produkter som kan distribueras effektivt och möter 
kraven i distributionskanalerna.  
 
Examensarbetets bidrag till produktutvecklare är att ge dem en insyn i utvecklingsarbetet av 
de förpackningssystem som användas vid distributionen av de tillverkade produkterna. Detta 
genom att utveckla förpackningssystem som möter kraven i distributionskanalerna. Arbetet 
har även bidragit till en vidareutveckling av metoden Packaging Scorecard för att ge möjlighet 
till att analysera hur förpackningssystem kan ändras för att bidra till effektiva 
distributionsflöden.  
 
Detta examensarbete har bidragit till en vidareutveckling av datainsamlingsmetoden som 
används i Packaging Scorecard. Examensarbetet har även bidragit till en IT-fiering av 
verktyget Packaging Scorecard i form av ett CAD-verktyg som ger möjlighet att illustrativt 
visa problem samt hur förbättringsåtgärder skulle kunna vidtas för att skapa mer effektiva 
distributionsflöden. 
 
Resultat ur fallstudier bygger på ögonblicksbilder. För att förstärka att en korrekt bild 
uppfattats av ögonblicksbilden bör fallstudieresultat följas upp med respektive aktör för att 
verifiera resultaten. Ett nytt förpackningssystem kan inte tas fram direkt med 
friformframställning utan att analysen verifieras av aktörerna. Detta för att identifiera att den 
stämmer med verkligheten. Efter verifiering kan en prototyp tas fram som ger möjlighet till 
analys. Målet i examensarbetet har dock inte varit att undersöka detta.  
 
Modellen skulle även kunna användas till att analysera några valda kriterier. Företag med 
problem relaterade till några få kriterier skulle kunna få hjälp med en utvärdering av hur 
förpackningssystemet möter de valda kriterierna i distributionskanalen. På så sätt göra en liten 
förändring på förpackningssystem som skulle kunna bidra till stora förändringar genom hela 
distributionsflödet. 
 
I arbetet finns en stark empiri vilket ger ett pålitligt verktyg. Modellen har dock inte 
verifierats men det finns ett intresse i att verifiera modellen genom ett seminarium med 
fallstudieföretagen.  
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7. Slutsats 
 
Det finns ett behov av att göra förpackningsteorin mer lättförstålig då 
kommunikationsproblem ofta uppstod inom datainsamlingen vid användning av ord från 
referensramen. 
 
Genom en vidareutveckling av datainsamlingsmetoden i Packaging Scorecard har en modell 
utarbetats för förpackningskonstruktörer. Modellen kan bidra till ökad förståelse för hur 
förpackningssystem kan skapa effektivitet i distributionskanaler. 
 
Genom tillämpning av verktygen CapePack och CAD kan förpackningsrelaterade problem 
längs distributionskanalen illustreras för vidare analys. De ger även möjlighet att illustrativt 
visa på hur förpackningssystem kan byggas upp för att bidra till effektiva distributionsflöden.    
 
Arbetet har bidragit till en verifiering av verktyget och har banat väg för en IT-fiering. 
 
För vidare arbete vid utvecklingen av förpackningssystem kan principen friformframställning 
och exempelvis metoden stereolitografi användas för att snabbt ta fram en tredimensionell 
fysisk prototyp. På grund av tidsbrist och att mycket tid lades på att utveckla modellen fanns 
dock inte tid för prototypframtagning. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 
Fallstudierna visade att det finns en bristande förståelse för benämningarna på 
förpackningsnivåerna och kriterierna. Ett vidare arbete bör göras för att definiera 
förpackningsnivåerna och kriterierna för att undvika missförstånd vid datainsamlingsarbeten.  
 
För vidare utveckling av arbetet skulle datainsamlingsmetoden kunna bearbetas för att ta fram 
en databas över krav på förpackningssystem för olika produktgrupper i olika 
distributionskanaler.  
 
En nätversion av ett frågeformulär skulle kunna utarbetas för att snabbt och effektivt generera 
data för att göra en viktning av olika kriterier på förpackningar, beroende på produkt och 
distributionskanalens struktur. 
 
För att ytterligare verifiera arbetet med fallstudierna kommer ett avslutande seminarium hållas 
med de involverade personerna från fallstudieföretagen. 
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Bilaga 1 Studie av en distributionscentral 
 
 

B 1.1 Sammanfattning 
 
Ett studiebesök i en distributionscentral i Stockholm har gjorts i syfte att studera 
förpackningssystems flöden och funktioner i en distributionscentral. 
 
 

B 1.2  Bakgrund 
 
I den studerade distributionscentralen hanteras flera typer av transporter och olika typer av 
gods. Flera typer av produktgrupper distribueras både för industrin och för privatpersoner.  
 
Det arbetar ca 100 personer i distributionscentralen vars arbetsuppgifter är att hantera gods. 
Aktiviteter relaterade till gods är att lasta och lossa gods, sortera, inventera, skanna, 
kontrollera gods och spåra produkter samt köra truck.  
 
Under en vecka från söndag kväll till fredag kväll lastas distributionscentralen om två gånger 
per dygn. Gods kommer in till distributionscentralen mellan klockan 22.00 och 06.00 och 
sorteras och levereras ut innan klockan 12.00. Nytt gods kommer in mellan klockan 14.00 och 
19.00 som sorteras och levereras ut klockan 21.00. Mellan leveranserna ska 
distributionscentralen städas från avfall från förpackningarna. Avfallet kommer från 
emballage, etiketter som ramlat av och träflisor som lossnat då truckar slagit i lastbärare. 
Ledtid för gods i distributionscentralen, från det att de kommer in till att de levereras ut, är 2 – 
14 timmar beroende på vilken tid de kommer in till distributionscentralen. 35 000 gods flödar 
genom distributionscentralen varje dygn vilket ställer krav på att gods är effektivt anpassade 
för hanteringen. Tidsschemat och mängden hanterade gods varje dygn ställer krav på att 
genom förpackningssystem kunna bidra till en effektiv hantering.  
 
 

B 1.3 Flödet genom distributionscentralen 
 
I figur B 1.3.1 visas ett flödesschema över materialflödet genom distributionscentralen. Vid 
hämtningen medföljer en ordersedel och vid leveransen bifogas en fraktsedel. Varje process är 
indelad i ett antal aktiviteter.  
 
I ett gods flöde, från hämtning från leverantör till leverans till kund sker totalt 4 skanningar av 
informationen på godset för att ha kontroll över godsets flöde. Två av skanningarna visas i 
flödesschemat, de två andra sker då lastbilschauffören tar emot och lämnar gods. 
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Figur B 1.3.1 Flödesschema över materialflödet genom distributionscentralen där diagrammet visar 
relaterad hanterad förpackningsnivå tillaktiviteterna  

 
 
Ankomstprocess 
Vid ankomst till distributionscentralen inkommer hela förpackningssystem som lossas ur 
lastbilen och placeras ut på golvet på linje bakom lastbilens uppställningsplats. 
 
Förädlingsprocess 
Efter att gods placerats ut på golvet i distributionscentralen sorteras de. Gods hämtas från 
ankomstplats där information i form av postnummer läses av på förpackningarna för att 
lokalisera vilken leveransplats som godset ska placeras på. Sedan skannas streckkod på godset 
mot ordersedeln med en handdator. Hanteringen av godset beror på typ och storlek. En del 
gods hanteras manuellt men hantering med hjälpmedel i form av rullbur och truck föredras. 
Lastbilschaufförerna har bäst kontroll på i vilken ordning de ska leverera godset, därför sköter 
de finsorteringen det vill säga sorteringen av den ordning som gods ska placeras i lastbilen. 
 
Lagringsprocess 
I distributionscentralen eftersträvas en hög omsättning av gods, men ett lager finns för gods 
till privatpersoner som de inte lyckats nå för leverans av gods, eller då privatpersonernas 
bristande ekonomi gör att de inte kan betala för produkterna. Man kan se detta lager som ett 
buffertlager. 
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Leveransprocess 
Efter finsorteringen lastar chaufförerna lastbilen och skannar då av streckkoden på godset och 
gör klart för leverans.  
 
 

B 1.4 Förpackningsproblem 
 
Distributören upplever att det svåraste problemet är att produktfyllarna saknar kunskaper om 
hanteringen av godset i distributionsflödet och att de inte tar hänsyn till alla de olika krav som 
ställs på förpackningarna.  
 
Distributören upplever bristande flödesinformation från flera produktfyllare. Distributören har 
flera leverantörer som de åker till varje dag vid bestämda klockslag för att hämta gods. I dessa 
fall sker ofta en brist i kommunikationen då de sällan eller aldrig får information om vilket 
antal kollin som ska hämtas på dessa platser. Distributören för statistik över antal kollin 
hämtade från leverantörerna för att se till historiken över hur mycket gods som hämtats 
tidigare från de olika leverantörerna beroende på dag, datum och säsong men det är 
fortfarande svårt att veta exakt hur många kollin som ska hämtas och distribueras. 
 
Varje dag inträffar att distributionscentralen får in gods som saknar information. Vanligt 
förekommande är att etiketter saknas eller att etiketterna är av dålig kvalitet och sitter dåligt. 
Vanligt förekommande är även att streckkoder nötts bort och är svårlästa. Ibland saknas 
fraktsedlar på förpackningarna. Detta skapar merarbete för personalen i distributionscentralen 
som då måste öppna samlingsförpackningen och se om det finns någon fraktsedel i 
samlingsförpackningen. Om det inte finns någon fraktsedel måste de spåra produkten. 
 
Det finns ingen skriftlig överenskommelse över hur gods ska förpackas eller hanteras. 
Däremot finns en överenskommelse över vilken information som ska stå på förpackningarna. 
Distributören ställer krav från produktfyllarna att förpackningen noga ska informera om 
godset är ömtåligt och ska hanteras varsamt. Vanligt är text på förpackningar för att uppmana 
om att förpackningen innehåller ömtåliga produkter. Vissa förpackningar får inte vändas upp 
och ned då är det viktigt att förpackningen informerar genom text eller pilar åt vilket håll 
förpackningen måste stå. Det är även viktigt att de informerar om förpackningen inte får 
dubbelpackas, det vill säga förpackningar får inte placeras ovanpå. Saknas information för 
hanteringen hanteras godset som att de ska klara vanlig hantering och då finns stora risker för 
produktskador. Det är även viktigt att arbetarna tar hänsyn till denna information.  
 
Distributören upplever att flera produktfyllare inte uppfyller kraven på produktskydd. I 
distributionscentralen hanteras 35 000 gods varje dygn och även om det bara är en liten andel 
av godsen som går sönder blir det ändå ett stort antal artiklar i absoluta tal. Det förekommer 
att gods kommer in till distributionscentralen vars emballage inte är anpassat till transporten. 
Då godset tagits in i distributörens system står distributören för kostnaden för skadat gods. 
Det är lastbilschaufförerna som ska avgöra om förpackningarna kommer att klara av 
hanteringen och de ska inte ta emot dåligt emballerade produkter men ändå tar de ofta emot 
dåligt emballerade produkter.  
 
Det vanligaste förpackningsproblemet är att produkter är dåligt emballerade och att emballage 
är av dålig kvalitet och underdimensionerade. Förekommande är även att förpackningar inte 
är anpassade till den manuella hanteringen med truck. Då det är trångt i lokalen är det lätt att 
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åka in i gods med trucken vilket kan orsaka produktskador. Det finns även en risk att gafflarna 
på trucken träcker igenom emballaget och förstör produkten. Gafflarna på trucken måste 
siktas till rätt läge under lastbäraren vilket kan vara svårt under tidspress.  
 
Distributören försöker reducera resurser genom att fylla lastbilarna så mycket som möjligt för 
att använda så få lastbilar som möjligt vilket ställer krav på produktskydd. För att uppfylla 
kraven på volym- och vikteffektivitet lastar chaufförer förpackningssystem på varandra. För 
detta önskas god stapelbarhet men det är inte alltid detta kriterium uppfylls. Staplingen kan 
leda till produktskador då emballage inte är gjorda för stapling samt om information om att 
gods inte får staplas på förpackningen saknas. Det är även svårt att lasta volym- och 
vikteffektivt då förpackningar har svåra former att förpacka, förpackningar i form av 
fyrkantiga boxar önskas. Det finns även exempel på svårhanterade gods såsom stora och 
otympliga gods som möbler som inte får plats på pall. Långa gods såsom mattor, stegar och 
markiser är också svårhanterade. 
 
Vanligt är att produktfyllare kombinerar butiks- och transportförpackning och levererar 
produkter i butiksförpackningar. De vill att förpackningarna ska vara snygga och hela när de 
kommer till kund för att kunna sälja produkterna. Konsumenter väljer hela, rena och snygga 
förpackningar. Det produktfyllarna sällan tänker på är att förpackningar repas, slits och skadas 
vid hantering och transport. För att inte skada butiksförpackningarna krävs en skyddande 
transportförpackning. Det ställs därför krav på att produktfyllarna ska förpacka produkterna i 
transportförpackningar men det finns en ovilja i att lägga kostnader på förpackningar.  
 
Distributören eftersträvar en hög omsättning av gods men som nämnts finns ett buffertlager 
för gods till privatpersoner som inte kan nås eller som inte kan betala för produkterna. Detta 
är egentligen inte distributörens problem men blir deras problem. Distributören drabbas även 
av kvittblivning av pallar som tar mycket plats. 
 
Det bildas mycket avfall från förpackningar och lastbärare i distributionscentralen. Det bildas 
mycket avfall från avemballerningen och från etiketter som lossnat. Det bildas även avfall 
från pallar i form av flisor som lossnat vid hanteringen med truck. Att ta hand om avfallet 
skapar merarbete och onödiga kostnader för distributören. Avfallet har blivit ett stort problem 
även om detta inte är distributörens problem. Denna kostnad ska egentligen ligga på 
produktfyllarna men då det inte går att spåra avfall från emballage och lastbärare samt att 
avfallet ligger i distributörens lokal blir detta distributörens problem.  
 
Det inträffar sällan personskador men de vanligaste förekommande personskadorna är dock 
klämskador och fotskador. De förekommande fotskadorna sker då personal tappar 
förpackningar på fötterna vid hanteringen samt vrickar fötterna då de kliver snett på pallar. 
Det händer även att gods ramlar ut ur lastbilarna vid avlastningen. Förpackningarna skakar 
vid transport och kan då komma ur läge och stå ostadigt och luta sig mot lastutrymmets 
väggar. Detta kan medföra att gods som stödjer sig mot lastbilens portar ramlar ut då portarna 
öppnas och kan då ramla på personal. Detta har medfört att chaufförerna är försiktiga då de 
öppnar lastbilarna så de inte får gods på sig. En lastbil med höjden 2,50 m kan ge gods hög 
hastighet innan de landar vilket kan ge stora skador på både personer och produkter. 
 
Förutom de förekommande produktskadorna sker ett svinn av varor. Tidigare förekom svinn 
av varor i distributionscentralen men kameror sattes upp. Sedan dess har svinnet av varor i 
distributionscentralen minskat, kameror avskräcker personal från att stjäla. Däremot sker 
ibland ett svinn av varor vid transport. För att lösa dessa problem för distributören statistik 
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över i vilka transporter svinnet sker och kan då se ett mönster över svinnet samt kunna ta reda 
på orsaken till svinnet. En förekommande händelse är att kunder inte får rätt antal produkter. 
En vanlig orsak till detta svinn är att fel antal kollin har levereras till distributionscentralen. 
Svinnet är en fråga som distributören ständigt arbetar med. 
 
 

B 1.5 Sammanfattning 
 
Det ställs krav på att produktfyllarna anpassar förpackningssystemen till distributionsflödet 
men det finns en ovilja i att lägga kostnader på förpackningar. Bristande förståelse finns i att 
dåligt emballerade produkter kan leda till produktskador och merkostnader vid reklamation av 
skadade och svårsålda produkter. 
 
Genomgående för datainsamlingen hos distributören upplevs att då de krav som ställs på 
förpackningarna inte möter de krav som ställs i distributionscentralen skapar detta merarbete i 
form av fler hanteringsmoment som leder till längre ledtider och högre kostnader som drabbar 
alla aktörer i distributionsflödet.  
 
Avsaknad av flödesinformation på förpackningarna leder till fler hanteringsmoment då 
personalen måste öppna förpackningar och se om det finns flödesinformation i förpackningen 
eller försöka spåra produkten i förpackningen. Avsaknad av flödesinformation för hanteringen 
av förpackningarna kan även leda till produktskador då dessa förpackningar hanteras felaktigt. 
Förpackningar som inte är anpassade till hanteringen och är svåra att hantera ökar resurserna 
då det krävs fler hanteringsmoment och längre tid för att hantera dessa. Det han även leda till 
produktskador om personal tappar förpackningar eller stöter i förpackningar vid hanteringen 
med truck. 
 
Det borde finnas ett intresse hos alla aktörer i distributionsflödet att förpackningarna fungerar 
effektivt för att minska resurser och kostnader i alla led. Förpackningar som inte är anpassade 
till aktiviteter i flödet som är relaterade till förpackningarna ökar antalet hanteringsmoment 
och ökar ledtiderna vilket leder till ökade kostnader. Det ställer krav på att produktfyllare 
beaktar de krav som ställs på förpackningarna i distributionsflödet. 
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Bilaga 2 Krav på förpackningssystem i butik 
 
 

B 2.1 Resultat från respondent 1 
 

Konsumentförpackning 
 
Det viktigaste i butik är att det är snyggt i butikshyllorna och att det är lätt att sälja 
produkterna. Detta kräver förpackningar som är anpassade till hyllorna, att det inte är större 
mellanrum av luft, för att hyllorna ska se fyllda och snygga ut. Det krävs även att 
förpackningarna är lätta att stapla för att fylla hyllorna. En del förpackningar där lock och 
botten är anpassade till varandra för att kunna staplas föredras. Styva förpackningar som går 
att stapla föredras framför mjuka förpackningar. För att veta var förpackningen ska placeras 
räcker det med att se leverantörens namn. Det går fort att lära sig var de olika varorna ska 
placeras. 
 
En stor andel förpackningar går sönder vid den manuella hanteringen. Det är därför viktigt att 
förpackningarna är lätta att hantera vid utplaceringen i butiken samt att de är hållbara och 
skyddar produkterna, då trasiga förpackningar sällan går att sälja. Trasiga förpackningar 
returneras till leverantören som betalar kostnaderna för de kasserade varorna. 
 
Idag finns inget bra säkerhetssystem för livsmedels varor, de larm som finns idag är för dyra 
för att vara ekonomiska. Det skulle vara bra att ha ett fungerande och ekonomiskt larmsystem 
då det sker ett stort svinn av varor. 
 
 

Butiksförpackning 
 
Då det viktigaste är det är snyggt i butiken är det viktigt att butiksförpackningarna är 
anpassade till hyllorna och utnyttjar den tillgängliga volymen, men det är snyggast att stapla 
konsumentförpackningarna direkt på hyllorna utan synliga butiksförpackningar. Om 
butiksförpackningar används är det viktigt att anpassa dessa efter rätt storlek och mängd för 
att hyllorna ska se fyllda och snygga ut. Då det strävas efter en hög omsättning får det 
samtidigt inte vara mycket varor som hålls i lager. 
 
Att öppna butiksförpackningen och se företagsnamnet räcker för att veta var produkten ska 
placeras. Det kräver att sidor och lock är lätta att ta bort.  
 
Det är viktigt att butiksförpackningarna skyddar produkterna. Om en vara går sönder och 
vätska läcker ut förstörs butiksförpackningar av kartong vilket kan innebära att fler varor går 
sönder då butiksförpackningen lyfts upp. Det är även viktigt att butiksförpackningarna är 
styva och anpassade till de varor de används för så de är lätta att hantera och inte viker sig så 
konsumentförpackningar ramlar ut och går sönder. 
 
Det är viktigt att de tomma förpackningarna går att komprimera och tar lite plats då avfall tar 
plats och kostar pengar. Sopstationerna tar betalt för volymerna. Förpackningar av kartong 
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föredras då de är lätta att komprimera. Till frukt och grönsaker används ofta trä- och 
plastlådor, dessa returneras inte och går oftast inte att komprimera, vilka tar mycket plats vid 
avfallshanteringen. 
 
 

Transportförpackning 
 
För kolonialvaror består transportförpackningen oftast av krympfilm. Krympfilm är sällan 
svår att avlägsna och går lätt att komprimera. En annan nyttjad transportförpackning är 
trälådor. Det är viktigt att transportförpackningar i form av lådor inte är for stora då det är 
svårt att plocka upp varor ur dem.  
 
Då varorna står ute på lager är det viktigt med information om leverantör av 
förpackningssystemet för att veta vilken typ av varor systemet består av samt veta var det ska 
i butiken. För att effektivt kunna identifiera varorna i förpackningssystemet är det viktigt med 
information på flera sidor av förpackningen. 
 
Det är viktigt att transportförpackningarnas skyddar varorna samt att volymen utnyttjas 
maximalt då tomma lastbärare tar golvyta på lager. Det är även viktigt att rätt antal varor 
kommer in till butiken så det finnas varor tillgängliga för kund men då hög omsättning 
eftersträvas får inte många varor ta plats på lager. 
 
 

Lastbärare 
 
På lastbärare med höga sidor, exempelvis rullburar och pall med krage, är det viktigt med 
information om vilket företag förpackningssystemet kommer från för att veta vilken typ av 
varor systemet består av samt var de ska placeras. Det är viktigt med information på flera 
sidor för att effektivisera lokaliseringen av varor. 
 
Det är viktigt att lastbärarna är anpassade till rätt storlek och mängd för att för att det ska 
finnas varor i butiken men utan onödigt stor lagerhållning. Det är även viktigt att 
lastbärararnas volym och bärförmåga utnyttjas maximalt då tomma lastbärare tar golvyta på 
lager. Det finns en risk att pantbaserade pallar blir stulna om de placeras utomhus. Det är 
därför viktigt att tomma lastbärare inte tar mycket plats så att de kan placeras på lager. När 
lastbilschaufförerna lämnar förpackningssystem ser butiksarbetarna till att de tar med sig 
tomma lastbärare.  
 
Det är även viktigt att lastbärarna skyddar produkterna samt är lätta att hantera i butik. Vid 
förflyttning av lastbärare stöter de ibland i förpackningar placerade i butik så dessa går 
sönder. Det är lättare att hantera rullburar än pallar. 
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B 2.2 Resultat från respondent 2 
 

Konsumentförpackning 
 
Det är viktigt att varorna är av bra kvalitet så att de går att sälja. För kvalitén krävs att 
konsumentförpackningarna är lätta att hantera och tål påfrestningar. Vad gäller livsmedels 
varor är det inte lika viktigt med säljande förpackningar. Konsumenterna köper ändå de varor 
de är i behov av. Det viktiga är att produkterna håller god kvalitet. 
 
Vid hanteringen av konsumentförpackningarna är det viktigt att information finns för att 
kunna identifiera varan. Det är även viktigt att etiketterna sitter fast ordenligt. Ett 
förekommande problem är att limfogarna på konservburkars etiketter fastnar i varandra och 
lossnar då de lyfts upp vilket gör det omöjligt att identifiera dem.  
 
På hyllorna är det viktigt att förpackningarna är stapelbara och volymeffektiva. Runda 
förpackningar har nackdelen att de ger mycket mellanrum mellan varandra och tar upp 
onödigt utrymme. Det förekommer att hyllor måste höjas eller sänkas då förpackningar 
utvecklats eller byts ut för att vara volymeffektiva vilket skapar merarbete i butikerna. 
 
Det är inte ekonomiskt försvarbart med larm på livsmedels varor då de i regel är billiga. Det 
sker svinn av en del typ av varor (choklad och kött) vilka skulle behöva larm men idag finns 
inga ekonomiska alternativ för larmsystem i livsmedelsbutiker.  
 
Det upplevs som att vissa produkter ligger i fel typ av förpackningar som exempelvis sylt i 
refillpåsar av plast vilka lätt går sönder då butiksförpackningen öppnas med kniv samt dåligt 
volymeffektiva plåtburkar med tepåsar som tar upp mycket plats. 
 
 

Butiksförpackning 
 
Det är viktigt att butiksförpackningarna inte går sönder och försämrar kvalitén på 
produkterna. Det förekommer att butiksförpackningar måste öppnas med kniv. Det är då lätt 
att skada konsumentförpackningarna. Produkter där konsumentförpackningen ofta går sönder 
på grund av detta är refillpåsar av plast för sylt och pappersförpackningar med socker. Det är 
även förekommande att konsumentförpackningar går sönder när de plockas ur 
butiksförpackningar och att konsumentförpackningar ramlar ur butiksförpackningarna då de 
är placerade på hyllan. 
 
Det är inte viktigt med information på butiksförpackningarna. Det räcker med att öppna 
butiksförpackningen för att identifiera varan. Vanligt förekommande är en logotyp på 
butiksförpackningarna men den är vanligtvis överflödig. 
 
Vid hanteringen av butiksförpackningarna är det viktigt att de har en styv bottenplatta. 
Butiksförpackningar som endast består av papper eller mjukplast utan en bottenplatta är svåra 
att hantera. 
 
På hyllorna är det viktigt att butiksförpackningarna går att stapla, att de innehåller ett lämpligt 
antal varor och att de är volymeffektiva. Det är viktigt att de är anpassade till 
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konsumentförpackningen. Det förekommer att butiksförpackningar har för höga kanter så 
konsumenterna har svårt att ta ut konsumentförpackningarna ur dem. 
 
Vid avemballeringen av butiksförpackningarna är det viktigt att de inte ger mycket avfall. En 
del butiksförpackningar innehåller inläggsskivor vilket upplevs ge onödigt avfall. Ett 
förekommande problem är då förpackningen består av flera material vilket försvårar 
sorteringen av avfallet.  
 
Ett annat förekommande problem är att för mycket lim används till butiksförpackningarna och 
att konsumentförpackningarna fastnar i dem. Det kan leda till att exempelvis konservburkars 
etiketter fastnar i butiksförpackningarna och lossnar vilket gör det omöjligt att identifiera 
produkten i burken.  
 
 

Transportförpackning 
 
Det är viktigt att transportförpackningarna skyddar produkterna och att de är 
motståndskraftiga mot påfrestningar. Transportförpackningar av trä föredras framför 
transportförpackningar av kartong då det förekommer fler fuktskador och klämskador på och 
krympfilm, vilket ofta orsakar produktskador. Samtidigt är det viktigt att 
transportförpackningarna är lätta att avemballera och att de ger lite avfall. Vid 
avemballeringen är det bra med perforeringar och remsor som kan rivas av då dessa är lätta att 
hantera men tyvärr ger det avfall. Det förekommer att transportförpackningarna är svåra att 
avemballera. Nya transportförpackningar är ofta svåra att avemballera då de nya fogarna är 
hårda. Fogar av lim föredras framför tejp då tejp ger avfall. Problem uppstår vid 
avfallshanteringen då förpackningen består av flera material. 
 
Det är viktigt med information på transportförpackningen om vikt, antal varor och vilka varor 
förpackningen innehåller. 
 
 

Lastbärare 
 
Det är viktigt att lastbärarna skyddar produkterna. Det förekommer att lastbärare är skadade 
då de kommer in till butiken vilket bidragit till att en stor del av produkterna i 
förpackningssystemet är förstörda och måste kasseras. 
 
För returneringen är det viktigt att det finns information om butiksnummer samt vart 
lastbärarna ska returneras.  
 
Det är viktigt att lastbärarna är anpassade till rätt antal varor, att det går att lasta mycket varor 
på dem samt att deras fulla volym är utnyttjad. Det är viktigt att lastbärarna kan ta mycket 
varor så att få lastbärare används och lite plats på lager utnyttjas. Det är viktigare att den fulla 
volymen på rullburar utnyttjas än den på pallar då rullburar har höga sidor och tar stor plats på 
lager då de är tomma.  
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Det är viktigt att lastbärarna är lätta att hantera och manövrera i butiken samt att de är stabila. 
Det är även viktigt att det går att komma åt varor på lastbäraren från alla håll. På rullburar är 
det ett problem då de har höga sidor. Det är även bra att kunna lasta emballage på lastbärarna. 
 
Det är viktigt att snabbt kunna returnera lastbärarna då de tar plats på lager. Tyvärr är det 
vanligt med lastbärare som inte ingår i retursystem. 
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Bilaga 3 Viktning av kriterier på förpackningssystem 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste 
säkerställas till att alla delar i systemet, dvs. 
konsumentförpackning, butiksförpackning, 
transportförpackning och lastbärare, fungerar 
effektivt i distributionsflödet.  
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur 
viktiga kraven som ställs på 
förpackningssystemen är i distributionsflödet från 
produktfyllning till butik. Vikta varje kriterium på 
en skala från 0-100, där 0 innebär inte relevant 
och 100 innebär mycket viktigt. 

 
 
………………………………………………………… 
Namn 
 
………………………………………………………... 
Titel 
 
………………………………………………………… 
Företag 
 
……………………………….................................... 
Produktgrupp 

Kriterier Viktning (0-100)  
Körbarhet 
Förpackningen är anpassad till produktionslinjen, resning, fyllningsprocedur och palletering 

  

Produktskydd 
Förmåga att skydda produkten 

  

Flödesinformation (etiketter, streckkoder, RFID …) 
Förmåga att informera genom flödet såsom identifiering och destinationer 

  

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

  

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

  

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

  

Andra värdeskapande egenskaper 
Andra funktioner än baskraven 

  

Produktinformation 
Information om produkten såsom innehållsförteckning och näringsinnehåll 

  

Säljförmåga 
Förmågan att marknadsföra och sälja produkten 

  

Säkerhet 
Förmåga att skydda produkten från att bli stulen 

  

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

  

Minimal användning av farliga ämnen   

Minimal mängd avfall   

Förpackningskostnad   

Kvittblivning (returnering av lastbärare) 
Snabbt återförande i ett returflöde 

  

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

  

Stapelbarhet   
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Bilaga 4 Frågeformulär - Förpackningskonstruktör 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste 
säkerställas till att alla delar i systemet, dvs. 
konsumentförpackning, butiksförpackning, 
transportförpackning och lastbärare, fungerar 
effektivt i distributionsflödet.  
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur 
viktiga kraven som ställs på 
förpackningssystemen är i distributionsflödet från 
produktfyllning till butik. Vikta varje kriterium på 
en skala från 0-100, där 0 innebär inte relevant 
och 100 innebär mycket viktigt.  
 

 
………………………………………………………… 
Namn 
 
………………………………………………………... 
Titel 
 
………………………………………………………… 
Företag 
 
……………………………….................................... 
Produktgrupp 

 

Konsumentförpackning 
Kriterie Viktning (0 - 100) 

Körbarhet 
Möjlighet att fylla produkten i förpackningen 

 

Produktskydd 
Förmåga att skydda produkten  

 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja tillgänglig volym och lastförmåga maximalt 

 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättning 

 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 

Andra värdeskapande egenskaper 
Andra funktioner än baskraven 

 

Produktinformation  

Säljförmåga 
Förmågan att marknadsföra och sälja produkten 

 

Säkerhet 
Förmåga att skydda produkten från att bli stulen 

 

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 

Minimal användning av farliga ämnen  

Förpackningskostnad  

Stapelbarhet  
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Butiksförpackning 
Kriterie Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
Förmåga att skydda produkten  

 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 

Produktinformation  

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 

Minimal användning av farliga ämnen  

Minimal mängd avfall  

Förpackningskostnad  

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 

Stapelbarhet  

Transportförpackning 
Kriterie Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
Förmåga att skydda produkten  

 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 

Minimal användning av farliga ämnen  

Minimal mängd avfall  

Förpackningskostnad  

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 

Stapelbarhet  
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Lastbärare 
Kriterie Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
Förmåga att skydda produkten  

 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 

Minimal användning av farliga ämnen  

Minimal mängd avfall  

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i returflödet 

 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 

Stapelbarhet 
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Bilaga 5 Frågeformulär – Produktfyllare 
 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga kriterierna 
som ställs på förpackningssystem är. 
Varje kriterium på varje del i förpackningssystemet viktas på en 
skala från 0-100 där 0 innebär inte relevant och 100 innebär 
mycket viktigt. Delarna i förpackningssystemet är 
konsumentförpackning (K), butiksförpackning (B), 
transportförpackning (T) och lastbärare (L). I figuren visas en 
schematisk bild över de olika delarna i förpackningssystemet. 
 
Respondents namn: .………………………………… 
 
Titel: ………………………………………………… 
 
Företagets namn: …………………………………… 
 
Produktgrupp: ……………………………………… 
 

Lastbärare 
Varje kriterium på lastbärarna viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
 
 Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Andra värdeskapande egenskaper 
Andra funktioner än baskraven 

 

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 
 

Minimal användning av farliga ämnen  
 

Stapelbarhet  
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Transportförpackning 
Varje kriterium på transportförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i returflödet 

 
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
 

 
 

 

Butiksförpackning 
Varje kriterium på butiksförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
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Konsumentförpackning 
Varje kriterium på konsumentförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Körbarhet 
Förmåga att fylla produkten i förpackningen 

 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Säljförmåga 
Förmågan att marknadsföra och sälja produkten 

 
 

Säkerhet 
Förmåga att skydda produkten från att bli stulen 

 
 

Stapelbarhet 
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Bilaga 6 Frågeformulär – Distributionscentral 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas till att 
alla delar i systemet, dvs. konsumentförpackning, 
butiksförpackning, transportförpackning och lastbärare, fungerar 
effektivt i distributionsflödet.  
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga kraven som 
ställs på förpackningssystemen är i distributionsflödet från 
produktfyllning till butik. Vikta varje kriterium på en skala från 0-
100, där 0 innebär inte relevant och 100 innebär mycket viktigt. 
 
Respondents namn: …………………………………… 
 
Titel: …………………………………………………… 
 
Företag: ………………………………………………… 
 
Produktgrupp: ………………………………………….. 
 

Lastbärare 
 Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Andra värdeskapande egenskaper 
Andra funktioner än baskraven 

 

Reducerad användning av resurser 
Reducera påfrestningen på miljön 

 
 

Minimal användning av farliga ämnen  
 

Stapelbarhet  
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Transportförpackning 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i returflödet 

 
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
 

 
 

 

Butiksförpackning 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
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Bilaga 7 Frågeformulär – Butik 
 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga kriterierna 
som ställs på förpackningssystem är. 
Varje kriterium på varje del i förpackningssystemet viktas på 
en skala från 0-100 där 0 innebär inte relevant och 100 innebär 
mycket viktigt. Delarna i förpackningssystemet är 
konsumentförpackning (K), butiksförpackning (B), 
transportförpackning (T) och lastbärare (L). I figuren visas en 
schematisk bild över de olika delarna i förpackningssystemet. 
 
 
Respondents namn: …………………………………………… 
 
Titel: …………………………………………………………... 
 
Företagets namn: ………………………………………………. 
 
Produktgrupp: ………………………………………………….. 
 
 

Lastbärare 
Varje kriterium på lastbärarna viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
 
 Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i returflödet 

 
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet  
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Transportförpackning 
Varje kriterium på transportförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i returflödet 

 
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
 

 
 

 

Butiksförpackning 
Varje kriterium på butiksförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Rätt storlek och mängd 
Anpassad efter rätt antal och omsättningen 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Minimal mängd avfall  
 

Avemballering 
Lätt att avlägsna onödigt förpackningsmaterial 

 
 

Stapelbarhet 
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Konsumentförpackning 
Varje kriterium på konsumentförpackningen viktas för att definiera hur viktigt kriteriet är. 
Kriterium Viktning (0 - 100) 

Produktskydd 
 

 
 

Flödesinformation 
Förmåga att informera genom flödet 

 
 

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga volymen och lastförmågan maximalt 

 
 

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

 
 

Säljförmåga 
Förmågan att marknadsföra och sälja produkten 

 
 

Säkerhet 
Förmåga att skydda produkten från att bli stulen 

 
 

Stapelbarhet 
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Bilaga 8 Viktning av egenskaper på förpackningar i butik 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla 
delar i systemet, dvs. konsumentförpackning, samlingsförpackning, 
transportemballage och lastbärare, fungerar effektivt i 
distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga förpackningarnas 
egenskaper är för Er i butik. 
Vikta varje egenskap på delarna i förpackningssystemet genom att 
sätta ett lodrätt streck inom skalan. Andra egenskaper kan läggas till 
och viktas. 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Arbetsområde: …………………………………………………. 
 

Konsumentförpackning 
Vikta varje kriterium på konsumentförpackningen genom att sätta ett kryss längs skalan. 

Kriterium Viktning 

 Inte alls viktigt I låg grad viktig 
I måttlig hög 
grad viktig I hög grad viktig 

I mycket hög 
grad viktig 

Produktskydd 
 

          

Flödesinformation (etiketter, 
plocklistor, streckkoder…)  
Förmåga att informera genom flödet 

          

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga 
volymen och lastförmågan maximalt 

          

Rätt storlek och mängd 
Att konsumentförpackningen är av 
rätt storlek 

          

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

          

Säljförmåga 
 

          

Reducerad användning av 
resurser 
Reducerad fysisk påfrestning och 
reducerad påfrestning på miljön 

 

Minimal mängd avfall           
Stapelbarhet 
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Butiksförpackning 
Vikta varje kriterium på butiksförpackningen genom att sätta ett kryss längs skalan. 

Kriterium Viktning 

 Inte alls viktigt I låg grad viktig 
I måttlig hög 
grad viktig I hög grad viktig 

I mycket hög 
grad viktig 

Produktskydd 
 

          

Flödesinformation (etiketter, 
plocklistor, streckkoder…)  
Förmåga att informera genom flödet 

          

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga 
volymen och lastförmågan maximalt 

          

Rätt storlek och mängd 
Att konsumentförpackningen är av 
rätt storlek 

          

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

          

Reducerad användning av 
resurser 
Reducerad fysisk påfrestning och 
reducerad påfrestning på miljön 

          

Minimal mängd avfall           
Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i 
returflödet 

          

Avemballering  
Avlägsning av onödigt 
förpackningsmaterial 

          

Stapelbarhet 
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Transportemballage 
Vikta varje kriterium på transportemballaget genom att sätta ett kryss längs skalan. 

Kriterium Viktning 

 Inte alls viktigt I låg grad viktig 
I måttlig hög 
grad viktig I hög grad viktig 

I mycket hög 
grad viktig 

Produktskydd 
 

          

Flödesinformation 
(etiketter, plocklistor, 
streckkoder…)  
Förmåga att informera genom 
flödet 

          

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den 
tillgängliga volymen och 
lastförmågan maximalt 

          

Rätt storlek och mängd 
Att konsumentförpackningen är 
av rätt storlek 

          

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

          

Reducerad användning 
av resurser 
Reducerad fysisk påfrestning och 
reducerad påfrestning på miljön 

          

Minimal mängd avfall           
Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i 
returflödet 

          

Avemballering  
Avlägsning av onödigt 
förpackningsmaterial 

          

Stapelbarhet 
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Lastbärare 
Vikta varje kriterium på lastbäraren genom att sätta ett kryss längs skalan. 

Kriterium Viktning 

 Inte alls viktigt I låg grad viktig 
I måttlig hög 
grad viktig I hög grad viktig 

I mycket hög 
grad viktig 

Produktskydd 
 

       

Flödesinformation (etiketter, 
plocklistor, streckkoder…)  
Förmåga att informera genom flödet 

       

Volym & vikt effektivitet 
Förmåga att utnyttja den tillgängliga 
volymen och lastförmågan maximalt 

       

Rätt storlek och mängd 
Att konsumentförpackningen är av 
rätt storlek 

       

Hanterbarhet 
Anpassad till hanteringen 

       

Reducerad användning av 
resurser 
Reducerad fysisk påfrestning och 
reducerad påfrestning på miljön 

       

Minimal mängd avfall 
 

       

Kvittblivning 
Minimalt utnyttjande av utrymme i 
returflödet 

       

Stapelbarhet 
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Bilaga 9 Viktning av egenskaper på förpackningar 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla delar i 
systemet, dvs. konsumentförpackning, samlingsförpackning, 
transportemballage och lastbärare, fungerar effektivt i distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga förpackningarnas 
egenskaper är hos Er vid produktfyllningen från fyllning av produkt i 
konsumentförpackning till uppbyggnad av klara leveransenheter.  
Vikta varje egenskap på delarna i förpackningssystemet genom att sätta 
ett lodrätt streck inom skalan. Andra egenskaper kan läggas till och 
viktas. 
 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Ansvarsområde: ………………………………………………… 
 
 

Konsumentförpackning 
Vikta varje egenskap på konsumentförpackningen genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Att förpackningen skyddar 
produkten 

      

Att förpackningen ger 
information om produkten 
för hanteringen 

      

Att förpackningen har hög 
fyllnadsgrad 

      

Att förpackningen är av rätt 
storlek 

      

Att förpackningen är 
hanterbar 

      

Att förpackningen ger 
information om produkten 

      

Att förpackningen är 
attraktiv och säljbar 

      

Att förpackningen skyddar 
produkten från att bli stulen 
eller skyddar personer från 
produkten genom t.ex. 
barnsäkra förpackningar  

      

Att förpackningen inte ger 
merarbete 

      

Att förpackningen ger 
minimal mängd avfall 

      

Att förpackningen går att 
stapla 
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Bilaga 10 BUTIK 
Viktning av egenskaper på förpackningar 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla delar i 
systemet, dvs. konsumentförpackning, samlingsförpackning, 
transportemballage och lastbärare, fungerar effektivt i distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga förpackningarnas 
egenskaper är för Er i butik. 
Vikta varje egenskap på delarna i förpackningssystemet genom att sätta ett 
lodrätt streck inom skalan. Andra egenskaper kan läggas till och viktas. 
 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Arbetsområde: …………………………………………………. 
 
 
 

Konsumentförpackning 
Vikta varje egenskap på konsumentförpackningen med tillhörande etikett och streckkod genom att 
sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Konsumentförpackningen skyddar 
produkten       

Konsumentförpackningen är 
anpassad för manuell hantering       

Konsumentförpackningen ger 
information för hanteringen       

Text och streckkoder är placerade 
på rätt plats       

Text och streckkoder går att 
avläsa       

Konsumentförpackningen är 
anpassad till hyllutrymmet i 
butiken 

      

Konsumentförpackningens storlek 
är anpassad till produkten       

Konsumentförpackningen 
innehåller rätt mängd av 
produkten 

      

Konsumentförpackningen har en 
attraktiv form       

Det är lätt att känna igen 
konsumentförpackningen/ 
produkten 

      

Det är lätt att känna igen 
varumärket       

Det är lätt att läsa av 
innehållsdeklarationen       

Konsumentförpackningen 
förhindrar snatteri       

Konsumentförpackningen 
förhindrar personskador       
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 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Konsumentförpackningen ger lite 
avfall vid kassering       

Konsumentförpackningen är lätt 
att stapla       

Plats för att fylla i egenskaper på konsumentförpackningarna som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om konsumentförpackningar: 

 
 
 

Samlingsförpackning 
Vikta varje egenskap på samlingsförpackningen med ev. tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Samlingsförpackningen skyddar 
konsumentförpackningarna       

Samlingsförpackningen är 
anpassad för manuell hantering       

Samlingsförpackningen ger 
information för hanteringen       

Samlingsförpackningens storlek 
är anpassad till 
konsumentförpackningarna 

      

Samlingsförpackningen innehåller 
rätt antal produkter       

Samlingsförpackningen är 
anpassad till utrymmet på hyllan       

Samlingsförpackningen visar 
produkten på hyllan       

Samlingsförpackningen är lätt att 
öppna       

Samlingsförpackningen ger lite 
avfall       

Använd samlingsförpackning 
upptar lite utrymme       

Samlingsförpackningen är lätt att 
stapla       

Plats för att fylla i egenskaper på samlingsförpackningarna som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om samlingsförpackningar: 
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Transportemballage 
Vikta varje egenskap på transportemballaget med tillhörande etikett och ev. streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Emballaget skyddar produkterna       

Emballaget ger information för 
hanteringen       

Emballaget är rätt anpassat till 
storleken på konsument-, och 
samlingsförpackningarna 

      

Emballaget är lätt att avlägsna       

Emballaget är anpassat till 
manuell hantering       

Använt emballage tar lite 
lagerutrymme       

Emballaget ger lite avfall       

Emballage underlättar stapling       

Plats för att fylla i egenskaper på transportemballaget som bör tas upp: 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om transportemballage: 
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Lastbärare 
Vikta varje egenskap på lastbäraren med ev. tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck längs skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Lastbäraren skyddar produkterna       

Lastbäraren ger information för 
hanteringen       

Lastbäraren är anpassad för 
manuell hantering       

Lastbärarens bottenyta utnyttjas 
fullt ut       

Lastbärarens tillåtna lasthöjd 
utnyttjas maximalt       

Lastbäraren storlek är anpassad 
till produkterna       

Lastbärare som är använda tar 
lite lagerutrymme       

Lastbärarna är lätta att stapla på 
varandra       

Plats för att fyllas i egenskaper på lastbärare som bör tas upp: 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om lastbärare: 
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Betygsättning 
Betygsätt kriterierna på de olika delarna i förpackningssystemet utifrån hur de fungerar hos Er i 
butiken. Betygsätt kriterierna på en skala 0-4; 
 
0 = Ej relevant 
1 = Icke godkänd 
2 = Godkänd 
3 = Bra 
4 = Utmärkt 

Konsumentförpackning 
 

Samlingsförpackning 
Kriterium Betyg  Kriterium Betyg 

Hanterbarhet   Hanterbarhet  

Information   Information  

Volym och vikteffektivitet   Volym och vikteffektivitet  

Produktskydd   Produktskydd  

Rätt storlek   Rätt storlek  

Stapelbarhet   Stapelbarhet  

Minimal mängd avfall   Minimal mängd avfall  

   Avemballering 
Avlägsning av förpackningsmaterial 

 

Transportemballage 
 

Lastbärare 
Kriterium Betyg  Kriterium Betyg 

Hanterbarhet   Hanterbarhet  

Information   Information  

Volym och vikteffektivitet   Volym och vikteffektivitet  

Produktskydd   Produktskydd  

Rätt storlek   Rätt storlek  

Stapelbarhet   Stapelbarhet  

Kvittblivning  
Minimalt utnyttjande av utrymme i 
returflödet 

  Kvittblivning 
minimalt utnyttjande av utrymme i 
returflödet 

 

Minimal mängd avfall      

Avemballering 
Avlägsning av förpackningsmaterial 
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Bilaga 11 PRODUKTFYLLARE 
Viktning av egenskaper på förpackningar 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla delar i 
systemet, dvs. konsumentförpackning, samlingsförpackning, 
transportemballage och lastbärare, fungerar effektivt i distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga förpackningarnas 
egenskaper är hos Er vid produktfyllningen från fyllning av produkt i 
konsumentförpackning till uppbyggnad av klara leveransenheter.  
Vikta varje egenskap på delarna i förpackningssystemet genom att sätta ett 
lodrätt streck inom skalan. Andra egenskaper kan läggas till och viktas. 
 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Ansvarsområde: ………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Konsumentförpackning (Er produkt/förpackning) 
Vikta varje egenskap på Er konsumentförpackning med tillhörande etikett och streckkod genom att 
sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Konsumentförpackningen är lätt 
att resa       

Konsumentförpackningen är lätt 
att försluta       

Konsumentförpackningen är lätt 
att etikettera       

Konsumentförpackningen skyddar 
produkten       

Konsumentförpackningen ger 
information för hanteringen       

Konsumentförpackningen har rätt 
storlek i förhållande till produkten       

Konsumentförpackningen 
innehåller rätt mängd av 
produkten 

      

Konsumentförpackningen är 
anpassad till den manuella 
hanteringen 

      

Konsumentförpackningen ger liten 
påfrestning på miljön       

Konsumentförpackningen ger lite 
avfall       

Kostnader på 
konsumentförpackningen       

Konsumentförpackningen har en 
attraktiv form       

Det är lätt att känna igen 
varumärket       
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 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Konsumentförpackningen går att 
stapla       

Plats för att fylla i egenskaper på konsumentförpackningarna som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

       
 

Plats för övriga kommentarer om konsumentförpackningar: 

 
 

Samlingsförpackning 
Vikta varje egenskap på samlingsförpackningen med ev. tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Tomma samlingsförpackningar tar 
minimalt utrymme på lager       

Konsumentförpackningen är lätt 
att fylla i samlingsförpackningen       

Samlingsförpackningen skyddar 
konsumentförpackningarna/ 
produkterna 

      

Samlingsförpackningen ger 
information för hanteringen        

Samlingsförpackningen innehåller 
rätt mängd produkter/ 
konsumentförpackningar 

      

Samlingsförpackningens storlek är 
anpassade till produkterna/ 
konsumentförpackningarna 

      

Samlingsförpackningen är 
anpassad till manuell hantering       

Använd samlingsförpackning ger 
lite avfall       

Kostnad på 
samlingsförpackningen       

Samlingsförpackningarna går att 
stapla på varandra       

Plats för att fylla i egenskaper på samlingsförpackningarna som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

       
 

Plats för övriga kommentarer om samlingsförpackningar: 
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Transportemballage 
Vikta varje egenskap på transportemballaget med ev. tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Emballaget skyddar produkterna       

Emballaget ger information för 
hanteringen 

      

Emballaget är anpassat till 
storleken på konsument- och 
samlingsförpackningarna  

      

Emballaget är anpassad till 
manuell hantering 

      

Emballaget ger lite avfall       

Kostnad på emballaget       

Emballaget underlättar stapling 
av system 

      

Plats för att fylla i egenskaper på transportemballage som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om transportemballage: 
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Lastbärare 
Vikta varje egenskap på lastbäraren med ev. tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Lastbäraren skyddar produkterna       

Lastbärarens bottenyta utnyttjas 
fullt ut 

      

Tillåten lasthöjd på lastbäraren 
utnyttjas maximalt 

      

Lastbäraren är anpassad till 
produkternas storlek 

      

Lastbäraren är anpassad till 
manuell hantering 

      

Lastbärarna ger lite avfall vid 
hanteringen 

      

Kostnad på lastbärarna        

Lastbärare utnyttjar lite utrymme 
på lager 

      

Lastbärare går att stapla på 
varandra 

      

Plats för att fylla i egenskaper på lastbäraren som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om lastbärare: 
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Betygsättning 
 
Betygsätt kriterierna på de olika delarna i förpackningssystemet utifrån hur de fungerar för Er vid 
produktfyllningen från fyllning av produkt i konsumentförpackning till uppbyggnad av klara 
leveransenheter. Betygsätt kriterierna på en skala 0-4; 
 
0 = Ej relevant 
1 = Icke godkänd 
2 = Godkänd 
3 = Bra 
4 = Utmärkt 

Konsumentförpackning 
 

Samlingsförpackning 
Kriterium Betyg  Kriterium Betyg 

Hanterbarhet   Hanterbarhet  

Information   Information  

Volym och vikteffektivitet   Volym och vikteffektivitet  

Produktskydd   Produktskydd  

Rätt storlek   Rätt storlek  

Förpackningskostnad   Förpackningskostnad  

Stapelbarhet   Stapelbarhet  

Minimal mängd avfall   Minimal mängd avfall  

Transportemballage 
 

Lastbärare 
Kriterium Betyg  Kriterium Betyg 

Hanterbarhet   Hanterbarhet  

Information   Information  

Volym och vikteffektivitet   Volym och vikteffektivitet  

Produktskydd   Produktskydd  

Rätt storlek   Rätt storlek  

Kostnad   Kostnad  

Stapelbarhet   Stapelbarhet  

Minimal mängd avfall   Minimal mängd avfall  

   Kvittblivning 
minimalt utnyttjande av 
utrymme i returflödet 
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Bilaga 12 DISTRIBUTIONSCENTRAL  
Viktning av egenskaper på förpackningar 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla delar i 
systemet, dvs. konsumentförpackning, samlingsförpackning, 
transportemballage och lastbärare, fungerar effektivt i distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga förpackningarnas 
egenskaper är hos Er i distributionscentralen. 
Vikta varje egenskap på delarna i förpackningssystemet genom att sätta 
ett lodrätt streck inom skalan. Andra egenskaper kan läggas till och viktas. 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Ansvarsområde: ………………………………………………… 
 

Konsumentförpackning 
Vikta varje egenskap på konsumentförpackning med tillhörande etikett och streckkod genom att sätta 
ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Konsumentförpackningen skyddar 
produkten       

Konsumentförpackningen ger 
information för hanteringen       

Konsumentförpackningen har rätt 
storlek i förhållande till produkten       

Konsumentförpackningen är rätt 
anpassad till manuell hanteringen       

Konsumentförpackningen ger lite 
avfall       

Konsumentförpackningen går att 
stapla       

Plats för att fylla i egenskaper på konsumentförpackningarna som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om konsumentförpackningar: 
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Samlingsförpackning 
Vikta varje egenskap på samlingsförpackningen med ev. tillhörande etikett och streckkod genom att 
sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Samlingsförpackningen skyddar 
produkterna       

Samlingsförpackningen ger 
information för hanteringen       

Samlingsförpackningens storlek 
är anpassad till 
konsumentförpackningarna 

      

Samlingsförpackningen tar lite 
plats på lager       

Samlingsförpackningen är 
anpassad till manuell hanteringen       

Samlingsförpackningen ger lite 
avfall       

Samlingsförpackningar går att 
stapla       

Plats för att fylla i egenskaper på samlingsförpackningar som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om samlingsförpackningar: 
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Transportemballage 
Vikta varje egenskap på transportemballaget med tillhörande etikett och streckkod 
genom att sätta ett lodrätt streck inom skalan. 
Egenskap Viktning 

 Inte alls viktigt Mycket viktigt 

Emballaget skyddar produkterna       

Emballaget ger information för 
hanteringen       

Emballaget är anpassat till 
storleken på konsument-, och 
samlingsförpackningarna 

      

Emballaget är lätt att avlägsna       

Emballaget är anpassat till 
manuell hantering       

Använt emballage tar lite 
lagerutrymme       

Emballaget ger lite avfall       

Kostnad på emballaget       

Emballage underlättar stapling       

Plats för att fylla i egenskaper på transportemballaget som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om transportemballage: 
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Lastbärare 
Vikta varje egenskap på lastbäraren med ev. tillhörande etikett och streckkod genom att sätta ett 
lodrätt streck inom skalan. 

Egenskap Viktning 

 Inte alls viktig Mycket viktigt 

Lastbäraren skyddar produkterna       

Lastbärarens bottenyta utnyttjas 
fullt ut       

Tillåten lasthöjd på lastbäraren 
utnyttjas maximalt       

Lastbäraren är anpassad till 
produktstorleken       

Lastbäraren är anpassad till 
manuell hanteringen       

Lastbäraren ger lite avfall vid 
hantering       

Kostnad på lastbärare       

Tomma lastbärare tar lite plats på 
lager       

Lastbärarna är lätta att stapla på 
varandra       

Plats för att fyllas i egenskaper på lastbärare som bör tas upp samt viktas 

 
 

      

 
 

      

Plats för övriga kommentarer om lastbärare: 
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Betygsättning 
 
Betygsätt kriterierna på de olika delarna i förpackningssystemet utifrån hur de fungerar hos Er i 
distributionscentralen. Betygsätt kriterierna på en skala 0-4; 
 
0 = Inte relevant 
1 = Icke godkänd 
2 = Godkänd 
3 = Bra 
4 = Utmärkt 

Samlingsförpackning 
 

Transportemballage 
Kriterium Betyg  Kriterium Betyg 

Hanterbarhet   Hanterbarhet  

Information   Information  

Volym och vikteffektivitet   Volym och vikteffektivitet  

Produktskydd   Produktskydd  

Rätt storlek   Rätt storlek  

Minimal mängd avfall   Minimal mängd avfall  

Stapelbarhet   
Stapelbarhet   

   
Kostnad  

Lastbärare 
 

 
Kriterium Betyg    

Hanterbarhet     

Information     

Volym och vikteffektivitet     

Produktskydd     

Rätt storlek     

Kostnad     

Stapelbarhet     

Kvittblivning 
minimalt utnyttjande av 
utrymme i returflödet 
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Bilaga 13 CapePack modell av ett förpackningssystem 
 
Följande bilaga presenteras modeller framtagna med verktyget CapePack. Modellerna 
presenterar det förpackningssystem som studerades i fallstudie 3. 
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