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Sammanfattning 
Företag blir allt mer medvetna om förpackningens mervärdesskapande effekter. En väl 
utformad förpackning kan reducera ett företags kostnader genom bl.a. reducerade 
transportkostnader, minskad mängd spill och kassationer, ökad leveransservice samt 
eventuellt ökad goodwill. Personalkostnaderna kan även reduceras pga. en effektivare 
förpackningshantering och även kostnaderna för t.ex. sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga 
och rehabilitering som kan uppstå till följd av bl.a. hantering av dåligt utformade varor 
och förpackningar. I dagens samhälle med allt fler konkurrerande varor är det dessutom 
viktigt att förpackningen är tilltalande för kunden. Detta kan ske genom en tilltalande 
förpackningsutformning men även hur varan exponeras i butik. Förpackningen bör även 
göras lätthanterlig så att den är lätt att plocka upp i butik, är lätt att ordna i hyllorna osv. 
 
Förpackningarna har många skilda krav från alla aktörer genom varuflödeskedjan. En del 
av kraven står i konflikt med varandra, så att en förbättring inom ett område kan leda till 
en försämring inom ett annat. Detta ger ett komplext problem, där det kan vara svårt att ta 
hänsyn till allt eller ens vara medveten om allt som förpackningen bör uppfylla. 
 
Målet med studien har därför varit att undersöka om man kan ta fram en modell så att 
man på ett enkelt sätt vid förpackningsutveckling kan jämföra parametrar inom logistik, 
miljö och ergonomi relaterat till förpackningshantering mot varandra. Detta i syfte att se 
vilken primär- eller sekundärförpackning som fungerar bäst i butik ur hanteringssynpunkt. 
 
Efter analys av resultatet från litteraturstudier, observationsstudier i dagligvarubutiker och 
intervjuer, har en modell tagits fram. Modellen, PHEM, är grundad på välkända och 
välanvända produktutvecklingsmetoder och visar samband mellan tio viktiga 
förpackningsparametrar inom logistik, miljö och ergonomi, betydelsefulla för 
förpackningshantering i butik. Dessa är identifiering/information, materialminimering, 
produktskydd, fyllnadsgrad, standardisering, lyftning och bärning, öppning, stapling, 
frontning och upplockning samt planing och separering. 
 
Modellen är tänkt att fungera som ett verktyg vid förpackningsutveckling, visa vilka 
områdena med mest konflikterande intressen är och var de största arbetsinsatserna därmed 
bör läggas för att hitta en förpackningslösning som fungerar bra med avseende på 
butiksled. Modellen kan även användas för att utvärdera olika förpackningsalternativ. 
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Abstract 
Companies become more and more aware of the added values of the packaging. A well 
chosen and developed packaging can reduce the costs for the companies through reduced 
costs for transports, reduced quantity of waste and discards and increased goodwill for 
example. The companies’ costs for salaries can also be reduced due to the increased 
packaging handling efficiency and the reduced costs for sick leave, reduced work capacity 
and rehabilitation etc. that can arise when handling poorly developed products and 
packaging. It is also important, in the society of today where more and more brands are 
competing, that the design of the packaging is appealing to the customers. This can be 
achieved through an appealing design of the packaging, but also by making the packaging 
easy for the employee to handle, by making it easy to open correctly, easy to adjust in the 
shelves and easy to exposure etc. 
 
The participants through the product flow have many different requirements for the 
packaging. Many of the requirements have more or less influence on each other. Some of 
the requirements are in complete conflict with others, so that an improvement for one 
requirement could lead to deterioration for another. This gives a complex problem, where 
it can be hard or impossible to consider or even be aware of everything that the packaging 
should fulfil. 
 
The purpose of this study was to investigate the possibilities of finding a simple method 
to use in packaging development to compare parameters in the logistics, the 
environmental and the ergonomic areas, that could improve packaging handling in stores. 
 
After an analysis of the results from literature studies, observation studies in three grocery 
stores and interviews with the employees, a model, PHEM, was developed. The model is 
based on well-known models used for product development and shows relations and 
conflicts between ten parameters from the logistics, the environmental and the ergonomic 
areas, important for the packaging handling in grocery stores.  
 
This model is intended to be a tool in packaging development, show the areas with the 
most conflicting interests and to evaluate packaging alternatives. 
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1 INLEDNING 
Detta examensarbete är ett samarbete mellan divisionen förpackning och logistik på 
STFI-Packforsk AB och avdelningen för produktutveckling och konstruktion vid 
institutionen för maskinkonstruktion på KTH i Stockholm.  
 
1.1 Bakgrund 
Människan omger sig dagligen med ett stort antal mer eller mindre avancerade 
förpackningar, som t.ex. tandkrämstuben, schampoflaskan och mjölkförpackningen. En 
studie av Hermansson och Nilsson (2000) visar på att en konsument i genomsnitt 
använder 22 förpackningar per dag. Eftersom förpackningshantering är så stor del i 
människans vardag är det viktigt att de skall vara välutformade. För många upptar 
förpackningshantering även en del av arbetstiden.  
 
Förpackningar har länge funnits för att förvara och transportera ägodelar och livsmedel, 
även om det successivt har skett en enorm utveckling. Tidigare var t.ex. lerkärl mycket 
vanliga, kålblad kunde användas till att förvara smör i och mossa och halm användes som 
stötdämpning. I dag har förpackningarna ofta både mer avancerade material och 
konstruktioner än dessa föregångare. Detta har ökat komplexiteten inom 
förpackningsområdet, men även gjort det enklare att anpassa och optimera 
förpackningarna till en specifik produkt och målgrupp. 
 
I dagens samhälle med allt fler varumärken finns det ofta ett flertal snarlika produkter att 
välja på. Det blir därför allt mer viktigt att särskilja sig från konkurrenterna. Ett sätt att 
göra det är att lägga stor uppmärksamhet vid förpackningsutformningen, kanske genom 
att skapa ett mervärde åt konsumenten. Förpackningen bör utformas så att den både på ett 
positivt sätt fångar uppmärksamheten hos folk, speciellt sin målgrupp, och ger intrycket 
av att uppfylla konsumentens alla önskningar på sin förpackning, men också att dessa 
uppfylls så att konsumenten blir nöjd och kommer tillbaka. Företag blir allt mer medvetna 
om förpackningens möjligheter som konkurrenshjälpmedel och vilka faktorer som är 
viktiga för detta. På senare tid har detta kunnat ses i att ett flertal reklamkampanjer tagit 
upp eller helt riktat in sig på förpackningens fördelar. Från att förpackningsutvecklingen 
skett till stor del utifrån tillverkares och försäljares önskemål, har det ökade utbudet av 
produkter och konkurrerande märken lett till att den blivit allt mer konsumentstyrd för att 
klara sig på marknaden.  
 
Förpackningar tillverkas eller säljs sällan till konsument för sin egen skull, utan dess 
funktion är ofta kopplad till en produkt. För att få en så god bedömning av en förpackning 
som möjligt, bör man därför ta med i beräkningen hur den fungerar i förhållande till andra 
produkter och tjänster och dess inverkan på t.ex. konsumenten, handeln, distributionen, 
fyllare, samt produkt- och förpackningstillverkarna.  
 
Dagligvaruhandeln är en stor förpackningsanvändare. Livsmedels- och dryckesbranschen 
står för ca 60 % av den totala förpackningskonsumtionen i Europa. (Jordbruksverkets 
rapport 2000:13) Marknadsandelen och branschens betydelse för allas vardag gör att dess 
förpackningsutveckling har en stor betydelse för utvecklingen mot en hållbar tillväxt.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet var att undersöka om man på ett enkelt sätt vid förpackningsutveckling 
kan förbättra hanteringen av primär- eller sekundärförpackningar i butik och samtidigt ha 
goda värden för parametrar inom logistik och miljö. 
 
Målet var att ta fram en enkel modell för primär- och sekundärförpackningar; där 
ergonomi-, miljö- och logistikparametrar relaterade till förpackningshantering i 
dagligvarubutiker, kan jämföras med varandra. Modellen skall kunna användas vid 
förpackningsutveckling.  
 
1.3 Problemformulering 
Ur ergonomi-, logistik- och miljösynpunkt är det många faktorer som påverkar om en 
förpackning kommer att fungera väl. Det kan vara svårt att balansera dessa faktorer 
eftersom förbättringar inom ett område inte behöver betyda en generellt sett förbättrad 
förpackning. Ibland kan en förbättring inom ett område leda till en försämring inom ett 
annat område. 
 
För att identifiera en väl fungerande förpackningslösning skulle ett analysverktyg behövas 
för att väga för- och nackdelar beträffande miljö, logistik och ergonomi mot varandra. Ett 
sätt att ta fram ett sådant analysverktyg kan vara att göra en preliminär riskanalys och en 
sammanställning av de faktorer som har störst betydelse vid hantering av förpackningarna 
och därefter konstruera en utvärderingsmodell. 
 
Nyckeltal kan användas för att fastställa mätbara mål samt visa på om dessa mål uppnåtts 
alternativt att förbättringar gjorts. De kan visa på de mest betydelsefulla aspekterna för 
var förändringar bör göras samt visa på trender eller eventuellt motivera fortsatta 
förbättringar. Nyckeltalen kan även öka förståelsen för dem som inte är insatta i 
respektive område. 
 
Om nyckeltal för ergonomi, miljö och logistik kan användas skulle man på ett tydligt och 
mätbart sätt kunna se om förbättringar inom ett område sker på bekostnad av något av de 
andra områdena. 
 
För att nå målet formulerades två frågor: 

• Kan en förpackningsutvecklingsmodell tas fram, där parametrar för primär- och 
sekundärförpackningar inom logistik, miljö och ergonomi med avseende på 
butiksled kan jämföras och vilka bör dessa parametrar vara? 

 
• Kan nyckeltal formuleras för att underlätta jämförelse mellan logistik, miljö och 

ergonomi? 
  
1.4 Metod och genomförande 
Arbetet inleddes med en litteraturundersökning för att få kunskap inom de olika 
delområdena och kunna se samband och konflikter mellan dem. Syftet var även att utifrån 
litteraturstudien ge en beskrivning av förpackningsområdet och en del av dess 
komplexitet. 
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Via litteraturstudier och intervjuer med sakkunniga gjordes en kartläggning av viktiga 
förpackningsrelaterade parametrar. Studier av befintliga nyckeltal inom delområdena 
logistik, miljö och ergonomi genomfördes, för att se om kompletterande nyckeltal kunde 
tas fram för att lättare kunna väga parametrar inom områdena mot varandra. 
 
Därefter genomfördes observationsstudier i tre butiker från Sveriges tre största 
matvarubutikskedjor.  Detta gjordes för att beskriva hanteringsflödet för förpackningar i 
butik samt risker och problemområden för den manuella hanteringen i butik. Vid 
intervjuer fick även de anställda ange vilka förpackningsrelaterade parametrar de ansåg 
mest betydelsefulla för förpackningshanteringen samt exempel på förpackningar och 
hanteringsmoment som fungerar bra eller dåligt.  
 
Med litteraturstudier, butiksobservationer, intervjuer samt enkäter som grund, gjordes en 
preliminär riskanalys för att få bättre överblick av riskerna vid förpackningshantering i 
butik. 
 
Efter detta togs ett förslag till en modell fram för att utvärdera förpackningsalternativ och 
för att väga för- och nackdelar för parametrar inom logistik, miljö och ergonomi mot 
varandra för att minska risken för suboptimeringar.  
 
Modellförslaget testades av butiksanställda och sakkunniga och utvecklades därefter 
ytterligare. Tillvägagångssättet för arbetet visas schematiskt i Figur 1. 

 
Figur 1 Schematisk bild över tillvägagångssättet för arbetet 

 
1.5 Avgränsningar och antaganden 
Arbetet är fokuserat på butiksanställdas hantering av primär- och sekundärförpackningar 
för dagligvaror i butik, främst kolonialvaror i små och medelstora butiker. 

Modell

 Förpackningar och logistik 
Förpackningar och ergonomi 

Förpackningen och 
dess funktion Förändringar och trender

Förpackningar och miljö Förpackningsutveckling

NyckeltalMetoder för riskanalys 

Förpackningshantering i butik

Metodutveckling

Modellförslag

Inledande test av modell
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Lågprisbutikernas krav på förpackningar har valts att utelämnas från studien. 
Systemgränser är satta vid det att varorna levererats till butik och tills de har passerat 
utgångskassan och skall lämna butiken för att tas hem av kunden. Systemgränsen visas i 
Figur 2 där avgränsningen till viss del sträcker sig in över konsument. Detta beror på att 
konsumenten i stor utsträckning berörs av hur hanteringen sköts, hur varorna exponeras 
osv. och visst interagerande dessutom sker. Dock utelämnas konsumentens krav, 
hantering och dylikt i stort sett helt. 

 

Råvaru-
lev. 

 

Förpacknings-
tillverkare 

Förpacknings-
fyllare/ 

varuproducent

 

Grossist/distri-
butionscentral 

 
Butik 

 
Konsument

 
Figur 2 Varuflödeskedjan där området för den valda studien markerats med streckad linje. Studien rör 
förpackningshanteringen i butik, men då visst interagerande med kund berörs även konsumentområdet. 

 
Områdena miljö och logistik har endast behandlats schematiskt, medan tyngdpunkten i 
arbetet låg på ergonomin och där främst hantering i dagligvarubutik. Inom ergonomin 
behandlades främst belastningsergonomi. Butikslayout och arbetsorganisation valdes 
också att ej gå in på närmare. Inom alla tre delområdena undersöktes enbart faktorer som 
har med förpackningsutveckling att göra.  
 
Modellförslaget valdes att främst visa generella samband och konflikter mellan de olika 
delområdena. Detta eftersom det redan finns väl specificerade verktyg inom respektive 
delområde för att ta fram bästa lösningen för det området. 
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2 TEORI 

2.1 Förpackningen och dess funktion 
En vanligt förekommande beskrivning av huvudfunktionerna en bra förpackning skall 
uppfylla är att de skall skydda varorna, informera samt avgränsa varorna och underlätta 
hanteringen. 
 
Ett sätt att dela upp förpackningskraven är efter de funktionskriterier för förpackningar 
som EU har satt upp. Dessa omfattar nio punkter, vilka kan sammanfattas med att 
förpackningen skall: 

• skydda varan 
• fungera i förpackningstillverkningsprocessen 
• i fyllningen/inpackningen 
• i logistikkedjan (möjliggöra transport, hantering etc.) 
• medverka vid produktpresentation och marknadsföring 
• accepteras av konsumenten 
• ge nödvändig information 
• uppfylla säkerhetskrav 
• motsvara lagstiftningskrav 

(Thorén och Vinberg, 2002) 
 
Det sätt som Dominic et al (2000) använder att dela upp kraven på en förpackning är att 
dela in dessa i flödes-, marknads- och miljökrav med underkategorier. 
 
Flödeskraven: bidrar till att underlätta hantering av produkten och effektiviserar på så 
sätt för produktion, distribution och konsument. Detta gäller för olika aktörer och för 
olika moment i flödet t ex inpackning, interna eller externa transporter, öppning, 
uppackning och returhantering. 

• Produktskydd – förmågan att motstå mekaniska, klimatmässiga, kemiska samt 
elektrotekniska påkänningar, skydda omgivningen från produkten, förhindra stöld 
eller manipulation av produkt mm 

• Flödesinformation – så att produkten kan identifieras och skickas till rätt plats och 
hanteras på rätt sätt 

• Volym- och vikteffektivitet – för att utnyttja den tillgängliga volymen och 
lastförmågan i distributionskedjan maximalt 

• Anpassad mängd – rätt storlek 

• Hanterbarhet 

• Andra värdeskapande funktioner 
Marknadskraven: tillför produkten eller företaget ett mervärde i något led och gör 
den/det mer attraktivt på marknaden och kan således kopplas till förpackningens 
intäktsskapande sida. 

• Produktinformation – en beskrivning av produkten och förpackningen som t.ex. 
innehållsdeklaration, EAN-kod, hållbarhet, spårbarhet, miljömärkning, 
materialslag 

 5



• Säljande förmåga – förpackningens design, layout och kommunikation, ”den tysta 
försäljaren” 

• Säkerhet – exempelvis krav på barnsäkra eller stöldskyddade förpackningar 

Miljökraven: tillgodoses av de faktorer som avser minska miljöbelastningen, förbättra 
resurshållningen och underlätta återvinningen. 

• Resurssnålhet – reduktion av materialmängd/energiåtgång 

• Minimal användning av farliga ämnen – i material och vid tillverkning 

• Minimering av avfallsmängden – t.ex. möjlighet att separera materialslag och ev. 
användning av flergångsförpackningar 

(Dominic et al, 2000) 

2.2 Förpackningsnivåer 
De definitioner som används i detta arbete för de olika förpackningsnivåerna är de som 
beskrivs nedan och visas i Figur 3. 
 
Primärförpackning 
Primärförpackningen kallas ofta konsumentförpackning och är den enhet som säljs till 
den slutliga användaren, dvs. den förpackning som bärs hem av konsumenten. Det kan 
även vara en förpackning som delas i butik innan den säljs till konsument, som oxfilé. 
Primärförpackningen kan också vara en multipack, dvs. där flera primärförpackningar är 
sammanpackade för att säljas till ett lägre pris än samma antal lösa varor. Ett exempel på 
detta är ett 6-pack öl, där både burkar och den yttre förpackningen är 
primärförpackningar. Även när olika varor är sammanpackade kallas de för 
primärförpackning, som t.ex. schampo och balsam.  
 
Primärförpackningar kan t.ex. vara av typerna: låda, burk, påse, tub, omslag och flaska. 
 
Sekundärförpackning 
Sekundärförpackningen kan kallas butiksförpackning, detaljistförpackning, 
beställningsenhet, gruppförpackning, ytterförpackning mm.  På försäljningsstället 
omfattar dessa en grupp av ett visst antal säljenheter, oavsett om dessa säljs som en sådan 
grupp till den slutliga användaren eller om de används som komplement till hyllorna på 
försäljningsstället. Dvs. det är den förpackning som hanteras av butiken. Gränsfall i denna 
kategori är bl.a. de som fungerar som både sekundär- och tertiärförpackning t.ex. dryckes- 
och brödbackar.  
 
Majoriteten av alla sekundärförpackningar består enligt Nilsson och Rose (2005) av 
fiberbaserade material. Några olika typer av sekundärförpackningar kan vara 
pappersomslag, wellpapptråg och brickor/tråg med krympfilm, plastback, slitslåda, wrap-
aroundförpackning osv.  
 
Tertiärförpackning 
Tertiärförpackningen kallas även transportförpackning eller enhetslast. Det är de 
förpackningar som är utformade för att underlätta hantering och transport av ett antal 
konsument- eller sekundärförpackningar för att förhindra skador vid fysisk hantering eller 
transportskador.  
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Tertiärförpackningar är ofta en EUR-pall som returneras till fyllare/grossist. Sträckfilm, 
mellanark, toppark, kantskydd, hörnskydd m.m. används ofta till pallen och räknas även 
de till tertiärförpackningen. Även rullburar är en typ av tertiärförpackning. 

 
Figur 3 Förpackningsnivåerna uppifrån: primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning. 

(©STFI-Packforsk) 
 
2.3 Förändringar och trender 
Förpackningen är idag ett aktivt konkurrensmedel, vilket allt fler företag inser, där de 
tekniska egenskaperna är lika viktiga som de visuella kommunikationsegenskaperna. 
Förpackningens utformning är en av de viktigaste faktorerna i den s.k. konkurrensmixen, 
framför allt för dagligvaror. Konkurrensmixen gäller produkt och förpackning, 
efterfrågans struktur, preferenser och attityder, reklam och säljarbearbetning, pris och 
andra ekonomiska aspekter, prisets relativa betydelse i konsumentens budget, 
distributionskanaler samt förändring av distributionens struktur. (Andersson et al, 1997) 
 
Dominic et al (2000) menar att förpackningsfokus har ändrats från fokus på 
materialegenskaper och förpackningens skyddande funktion till ett mer 
förpackningslogistiskt fokus som snarare ligger på förpackningens funktioner, som t.ex. 
hantering, ergonomi och information. Man ser till ”den totala produkten”, med själva 
produkten samt de kringtjänster som kan erbjudas. Dessa kan exempelvis vara 
serviceavtal, försäkringar eller rådgivning, men även att förpackningen kan möjliggöra 
leverans av produkter med hög kvalitet t.ex. Man kan även se till kundens uppskattning 
av produkten och den totala produktkvaliteten som kan ökas med en bra förpackning. 
 
Andra viktiga utvecklingstrender som påverkar med förändrade krav, nya förutsättningar 
och behov samt tillväxtmöjligheter är bl.a. (baserat på Johansson et al, 2002 a): 

• Den demografiska utvecklingen – med allt fler enpersonshushåll, i dag ca 40 % av 
alla hushåll i Sverige, och en allt större andel äldre människor skapar bl.a. ökad 
efterfrågan på mindre förpackningsstorlekar. De äldre har dessutom blivit en 
grupp som har starkare ekonomiskt och politiskt inflytande, varför större hänsyn 
behöver tas till deras önskemål. 

• Förändrade konsumtionsmönster – med mer färdiglagad mat och halvfabrikat pga. 
det ökande tempot i samhället och därmed behov av tidsbesparande åtgärder. 
Dessutom ställer det växande segmentet funktionell mat, dvs. mat med t.ex. extra 
tillsats av järn eller vitaminer, högre krav på bl.a. barriäregenskaper. Ytterligare en 
underkategori är hälsomat som anpassas till olika typer av dieter, som t.ex. varor 
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med låg fetthalt, fiberberikade produkter eller GI-mat. Ett exempel är 
barnmatsföretaget GAPA som nyligen startat försäljning av färsk barnmat. 

• Globaliseringen – medför att förpackningar måste klara att skydda produkten 
under ännu längre sträckor. I utvecklingsländer förstörs 30-50 % av maten på väg 
mellan producent och konsument. Siffran skulle kunna minskas drastiskt med 
bättre förpackningar och distributionssätt. 

• E-handeln – ställer krav på att förpackningarna till den marknaden att de skall 
vara tåliga, effektiva och transportsäkra. Dock har e-handeln för mat ej varit lika 
framgångsrik som inom andra områden (Frankhammar Ovsiannikov, 2006 och 
Nilsson, 2007) 

• Hygien och kvalitetsfrågor – leder till ökad användning av garantiförslutningar, 
krav på förbättrade barriäregenskaper, transparanta förpackningar eller 
förpackningar med fönster samt livsmedel förpackade i modifierad atmosfär t.ex. 

• Hållbar utveckling – dvs. att ”behoven hos människor som lever idag tillgodoses 
utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras”, 
blir allt viktigare. I begreppet hållbar utveckling ingår de tre av varandra beroende 
delarna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta innebär att ”långsiktigt 
bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga, minska påverkan 
på naturen och människans hälsa”, ”bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls” samt att ”hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på lång sikt”. (Centrum för miljövetenskap, 
KTH). När det gäller livsmedel kan detta bl.a. märkas genom ökat fokus på 
ekologiska varor samt miljö- och rättvisemärkning. 

• Förpackningen som marknadsförare – vilket innebär att den skall fungera som 
den tyste säljaren, sticka ut ur mängden och inbjuda till köp. Senaste tiden har 
flera produkters förpackningslösningar utgjort en del av marknadsföringen av 
produkten, som t.ex. Mjau kattmat som säljs i Tetra Recart där större fokus ligger 
på förpackningen än innehållet. 

 
Enligt Oxenburgh et al (2004) blir konsumenterna allt mer medvetna och krävande när det 
gäller hur produkterna har blivit producerade. Detta återspeglas bl.a. i mer utförliga texter 
med information om konserveringsmedel, hur tonfisken fångats för att göra den 
”delfinsäker”, om maten är genmanipulerad osv. Att konsumenternas intresse för de 
sociala faktorerna för en hållbar tillväxt vuxit sig starkare, som rättvisemärkning mm 
bekräftas även av Olsmats (2007). 
 
Det kommer även ökade krav på standardiseringar. Dels är den tillverkande industrin 
intresserad av standardisering över produktgränserna för att kunna producera stora serier, 
vilket minskar kostnaderna, och dels för att hålla lagret med färdigvaror mindre utan 
försämrad beredskapseffekt. Användandet av automatiska inpackningsmaskiner ökar 
också önskemålen för standardisering. Förutom dessa fås indirekta verkningar som att 
förvaringsutrymmena i hemmet kan utnyttjas bättre om de kan anpassas efter 
standardiserade primärförpackningar. Dessutom håller det på att tas fram andra typer av 
standarder som t.ex. tillgänglighetsmärkning och andra projekt för att öka tillgängligheten 
på förpackningar och göra dem mer lättöppnade. (Reumatikerförbundet, 2006) 
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2.4 Metoder för riskanalys 
En risk definieras som möjligheten att en ej önskad konsekvens skall inträffa. Risken för 
en händelse beror på sannolikheten för att den skall inträffa samt vilka konsekvenser det 
innebär. Man skiljer ofta på objektiv risk grundad på statistiskt underlag, kvantitativa 
data, samt subjektiv risk även kallad upplevd risk, på kvalitativa data. Personliga åsikter 
och värderingar påverkar ofta bedömningen av riskerna vilket leder till att riskerna för ett 
och samma fall kan bedömas olika av olika personer, pga. deras olika förutsättningar, 
olika information osv. Små sannolikheter överskattas ofta medan stora underskattas. Man 
gör skillnad på risk och fara (eng. risk resp. hazard), där risk innefattar frekvens och 
konsekvens medan faran finns oberoende av frekvensen. 
 
Med en riskanalys kartlägger man en verksamhets riskmiljö. Målsättningen är att få fram 
ett underlag i form av trovärdig information om hot och risker. I planerings- och 
projekteringsstadiet görs ofta riskanalyser för att undersöka vilka oönskade händelser som 
kan inträffa för systemet ifråga. Utifrån detta resultat kan sedan åtgärder för förbättringar 
göras. Riskerna bedöms ofta med hjälp av olika modeller och gäller då oftast 
gruppmedelvärden och ej enskild individ.  
 
Vid riskbedömning används ofta enligt Nystedt (2000) uttrycket acceptabel risk, vilket 
innebär den risknivå som man kan anse acceptabel för fallet, en balans mellan skydds- 
och skadekostnader, arbetsinsats och konsekvenser.  
 
Det finns många olika typer av riskanalysmetoder, två av dessa är att använda checklistor 
eller preliminär riskanalys. Andra som ej kommer att tas upp i detta arbete är t.ex. ”What 
if”- analys, HazOp-analys, FMEA, FMECA, mänsklig tillförlitlighetsanalys, 
händelseträdsanalys, felträdsanalys. (Nystedt, 2000) 
 
”Checklistor baseras på tidigare gjorda erfarenheter och används för att identifiera kända 
typer av riskkällor och för att kontrollera att vedertagna standardförhållanden tillämpas. 
Den som upprättar checklistorna måste således ha goda kunskaper om och stor erfarenhet 
av den aktuella anläggningen eller processen.” ”En checklista är enkel att använda och 
kan ge resultat relativt snabbt. Checklistan erbjuder som regel en av de mest tids- och 
kostnadseffektiva metoderna för säkerhetsgranskning i samband med välbeprövad teknik 
där god praxis erbjuder tillfredsställande säkerhet.” (Nystedt, 2000) 
 
Enkäter och checklistor är enligt Oxenburgh et al (2004) till för att samla in information 
som behövs för att kunna genomföra analyser. Checklistorna består ofta i generella 
kvalitativa frågor som t ex om man gör lyft i arbetet, om hjälpmedlen fungerar bra och om 
man inte behöver arbeta under knähöjd eller över axelhöjd för att kunna utföra sitt arbete. 
Dessa kan visa var fokus bör ligga för förbättringarna. (Oxenburgh et al, 2004) 
Checklistor kan även bestå av kvantitativa frågor som hur ofta eller hur länge t.ex. Med 
hjälp av checklistor och enkäter kan förhållanden planeras, beskrivas och värderas. 
Checklistor med kvalitativa frågor kan även ligga till grund för intervjuer och enkäter 
med öppna svar. (Nilsson, 2007) Enkäter kan om de är utförda på ett bra sätt, med 
väldefinierade, specifika frågor, enligt Oxenburgh et al (2004) även ge information som 
kan användas i t.ex. ekonomiska analyser.  
 
En preliminär riskanalys eller grovanalys används generellt tidigt i ett arbete för att 
identifiera riskkällor och ge en första indikation av vad som kan innebära allvarliga risker. 
Därefter bör de ofta kompletteras med en mer detaljerad analys. 
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Arbetsgången för en preliminär riskanalys är att man först skall avgränsa vad som skall 
studeras och därefter identifiera möjliga skadehändelser. Därefter skall man identifiera 
möjliga orsaker till att dessa händelser kan inträffa samt vilka konsekvenser dessa kan ge. 
Nästa steg är att man skall värdera sannolikheten för skadehändelserna och värdera 
konsekvenserna enligt en graderad skala. Exempel på hur en sådan skala kan utformas ges 
av Nystedt (2000) och kan ses i Tabell 1. Slutligen skall man sedan ge förslag till 
åtgärder. 
 
Klass Frekvens Konsekvens 

1 Osannolik (<1 gång per 1000 år) Försumbar (ingen eller ringa skador) 
2 (1 gång per 100-1000 år) Farlig (mindre person- och egendomsskador) 
3 Sannolik (1 gång per 10-100 år) Allvarlig (betydande person-/egendomsskador)
4 (1 gång per 0-10 år)  
5 Mycket sannolikt (>1 gång/år)  

Tabell 1 Det exempel Nystedt (2000) ger på skala att använda för indelning av frekvenser och 
konsekvenser i en preliminär riskanalys. 
 
2.5 Nyckeltal 
En definition av nyckeltal är att de visar relationer mellan olika storheter eller parametrar 
uttryckt som kvoter. Nyckeltal kan ibland definitionsmässigt likställas med indikatorer, 
dvs. en företeelse som visar eller röjer en annan företeelse alternativt är ett medel eller en 
anordning för påvisande av något. (Hansén et al, 1999) Skillnaden mellan nyckeltal och 
indikatorer är inte allmänt etablerad, dock anser många att indikator är mer kvalitativt 
begrepp och nyckeltal kvantitativt eftersom tal syftar på något numerärt. Nyckeltal kan 
sägas ”komprimera information i syfte att göra den mer lättillgänglig för en användare”. 
De kan även ge indikationer om utveckling och användas som redskap för att mäta 
resultat inom olika processer, ge en snabb indikation av ett tillstånd eller att påvisa 
förekomsten av något. (Schmidt och Antonsson, 2002) 
 
Nyckeltal kan enligt van Dijck et al (2003) sägas ha tre olika funktioner: 

• Alarmfunktion – gäller speciellt benchmarking när man vid jämförelse av sina 
nyckeltal med andras nyckeltal ligger under genomsnittet vad det gäller resultatet. 

• Diagnosfunktion – ger en vägledning för vilken åtgärd som skall vidtas. 

• Prognosfunktion – ger en möjlighet att förutse framtida kostnader om de är relativt 
stabila. 

Nyckeltalens styrka är enkelheten, men ger en förenklad bild av verkligheten. De bör 
därför kompletteras med mer information för att ge en bättre beslutsgrund. Att de relaterar 
till något annat, som t.ex. antal anställda, omsättning eller produktionsvolym medför 
enligt Schmidt och Antonsson (2002) att de blir mindre känsliga för förändringar över 
tiden, vilket gör dem mer tillförlitliga.  
 
Kvalitativa nyckeltal kan vara t.ex. att kunna behålla personalen medan kvantitativa 
nyckeltal kan vara städkostnad per arbetsplats, hyra per kvm, kostnad per anställd osv. 
(van Dijk och Widlund, 2003) 
 
Det är viktigt att ha i åtanke vid användning av nyckeltal att dessa kan manipuleras för att 
nå målet, speciellt om det är kopplat till belöning. T.ex. kan tillbud och olycksfall låta bli 
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att rapporteras för att statistiken ej skall försämras. Risker finns för både över- och 
underrapportering. (Schmidt och Antonsson, 2002) 
 
Miljönyckeltal har blivit ganska vanliga och under senare år har även 
arbetsmiljörelaterade nyckeltal börjat användas, personalekonomiska nyckeltal. Nyckeltal 
kan internt användas för att sätta mål och se om dessa nås, som indikatorer för att 
upptäcka problem, i budgetar och prognoser och vara ett sätt att följa och styra 
verksamheten. Externt kan de även användas för årsredovisningar, för att redovisa 
miljöarbete, vid personalrekrytering, för att ge information om företaget samt vid 
marknadsföring. (Schmidt och Antonsson, 2002) 
 
Benchmarking 
Ett sätt där det är lämpligt att använda nyckeltal är vid benchmarking. Benchmarking som 
på svenska även kallas riktmärkning eller framgångsanalys är en metod för att på ett 
systematiskt sätt göra jämförelser i syfte att förbättra resultat. Jämförelser kan då göras 
mot tidigare perioder, uppsatta mål, andra produkter eller lösningar, andra företag eller 
organisationer, processer eller andra produkter för att identifiera styrkor och svagheter 
och på så sätt kunna få en bättre uppfattning om vad som behöver förbättras, vad man kan 
presentera som företagets styrkor osv. Med hjälp av detta kan goda förebilder hittas. Det 
är vanligt att ha någon typ av benchmarking i samband med att produktutveckling för att 
jämföra alternativa lösningar eller konkurrerande företags lösningar för samma problem 
eller produkt. (van Dijck och Widlund 2003) (Ullman 2003) 
 
Problemen med att använda sig av nyckeltal vid benchmarking anser van Dijck och 
Widlund (2003) vara att dessa ej alltid har tydliga definitioner pga. gråzoner och 
gränsdragningsproblem. Alla som ingår i jämförelsen måste använda sig av samma 
nyckeltal och dessa måste mätas på exakt samma sätt för att resultatet skall bli helt 
rättvisande.  
 
2.6 Förpackningar och miljö 
Utvecklingstrenderna i kapitel 2.3 visar de många förpackningsrelaterade problem som 
måste lösas för att uppnå ett system med hållbar tillväxt. En viktig del är att optimera 
förpackningar med en helhetssyn på produkt, förpackning och distributionssystem för att 
minska den totala miljöpåverkan för hela systemet. I övrigt bör fler förpackningsstorlekar 
kunna erbjudas, hanteringsegenskaperna förbättras och val av förpackningstyp förbättras 
för att uppnå att hela innehållet går åt innan sista förbrukningsdag, att maximal 
tömningsbarhet uppnås och att det därmed blir mindre spill. (Johansson et al, 2002) 
 
Inom miljödebatten läggs mycket kraft på förpackningar och dess miljöbelastning. Olika 
direktiv och lagar har därför arbetats fram för att t ex minimera förpackningarnas vikt och 
volym. Det är dock viktigt att komma ihåg att förpackningarna samtidigt som de kan vara 
en belastning för miljön om de ej tas om hand på korrekt sätt efter användning, även har 
en stor miljönytta. Detta eftersom förpackningen skyddar produkten och därför minskar 
risken för spill kraftigt. Dessutom kan fyllnadsgraden i transportmedlet ökas vilket 
innebär en minskad mängd utsläpp. 
 
En viktig lag på miljöområdet är det s.k. producentansvaret. Producentansvaret skall 
stimulera producenten att minimera utsläpp av skadliga ämnen vid deponering och 
förbränning samt att driva på utvecklingen av mindre och lättare förpackningar så att 
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avfallsmängden minskar. Idén bakom är att om miljökostnaderna räknas in i 
produktkalkylen så drivs utvecklingen mot resurssnålare och mindre miljöbelastande 
tekniker, produkter och system. Producentansvaret är till för att verka som styrmedel vid 
utformning, framställning samt försäljning av förpackningar för att åstadkomma minsta 
möjliga miljöpåverkan. Producentansvaret för förpackningar innebär att producenter som 
tillverkar, fyller, importerar eller säljer en förpackad vara eller en förpackning har ansvar 
för att förpackningen kan samlas in och återvinnas. De har även ansvar för att informera 
om vad hushållen skall göra med de uttjänta förpackningarna. (Förordningen 1997:185 
om producentansvar för förpackningar) 
  
En vanlig metod för att undersöka miljöpåverkan från produkt, förpackning eller tjänst är 
en s.k. livscykelanalys (Life Cycle Assessement). I en livscykelanalys värderas potentiella 
miljöeffekter under hela livscykeln för antingen hela eller delar av ett system. Man 
identifierar råvaru- och energiförbrukningen från vaggan till graven och översätter dess 
belastningar till miljöpåverkan.  
 
En annan metod som används inom miljöområdet och vid arbete för hållbar utveckling är 
enligt Löfgren (2006) SWOT-analys. SWOT står för Streghts, Weaknesses, Opportunities 
and Threats. Med hjälp av denna analysmetod försöker man hitta styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot inom olika områden för en produkt eller förpackning eller i ett projekt 
eller företag osv. 
 
Miljönyckeltal 
Utvecklandet av miljönyckeltal påbörjades enligt Hansén et al (1999) i och med FN: s 
miljökonferens i Rio 1992 och då speciellt med slutdokumentet om Agenda 21. 
Miljönyckeltal uttrycker oftast relationer mellan storheter och kan t.ex. avse använd 
energi, råvara eller utsläpp till luft per produktionsvolym, antal anställda eller något annat 
som anses vara ett informativt och relevant nyttomått. Nyttomåtten kan vara ton massa, 
personkilometer, omsättning eller förädlingsvärde. (Hansén et al, 1999) 

Miljönyckeltal  =  Miljöpåverkansmått / Nyttomått 

Om det är svårt eller olämpligt att kvantifiera miljönyckeltal så kan istället det vidare 
begreppet miljöindikator användas. En miljöindikator är enligt Hansén et al (1999) en 
egenskap eller ett fenomen i miljön eller miljöarbetet som kan observeras och är möjligt 
att klassificera kvantitativt eller kvalitativt utan att därmed avge omdöme.  
 
Förslag på nyckeltal för en förpacknings miljöpåverkan är: 

• Varukorgens totalvikt [%, ton] 
• Materialutveckling [%, ton] 
• Viktsfördelning produkt/förpackning [%] 
• Produktvikt/pallvikt [%] 
• Förpackningsvikt/Produktvikt [g/kg] 
• Produktvolym/förpackningsvolym [%] 
• Fyllnadsgrad [%] 
• Tertiärförpackningshöjd [mm, standardavvikelse] 
• Spill och kassation [%] 
• Emissioner till luft och vatten 
• Energiåtgång, t.ex. kWh 
• Övergödning, t.ex. kväveoxider och fosfater 
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• Försurning, t.ex. kg H+-ekvivalenter och SO -ekvivalenter 2

• Förtunning av ozonskiktet, t.ex. CFC-ekvivalenter 
• Växthusgaser, t.ex. kg CO -ekvivalenter 2

• Toxicitet 
• Öppning och återförslutning 
• Återvinning 
• Återanvändning 
• osv. 

(Johansson et al, 2002 b) (Lorentzon och Löfgren 1999) (Löfgren, 2006) 

Produktskyddet är enligt Löfgren (2006) den viktigaste parametern för förpackningens 
miljönytta, vilket medför att det är viktigt att spill och kassationer genom 
varuflödeskedjan hålls så lågt som möjligt. Detta nyckeltal är dock samtidigt svår att 
beräkna. I övrigt är nyckeltalen produktvolym/förpackningsvolym, viktsfördelning 
förpackning/produkt samt fyllnadsgraden intressanta att använda i detta fall. 
 
2.7 Förpackningar och logistik 
Logistik är ett område som handlar om att något skall förflyttas. Begreppet användes först 
i Frankrike under 1600-talet och förblev därefter främst ett militärt begrepp för hur man 
skulle få rätt personer och rätt utrustning på rätt plats och vid rätt tid. Efter andra 
världskriget började begreppet användas på det företagsekonomiska området och kallades 
då business logistics, men utvecklades inte på allvar förrän på 1960-talet. (Rislund 2006) 
 
Pewe (2002) definierar logistik med ”en filosofi om de synsätt och principer enligt vilka 
man strävar efter att planera, samordna, styra och kontrollera materialflödet från 
leverantör till slutlig förbrukare” 
 
Logistik kan också förklaras som de sex r: en, dvs. att det gäller att erhålla rätt vara eller 
service, vid rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet, till rätt kvalitet, till rätt pris. Logistik är 
även det ett systemsynsätt. En ökad kostnad kan t.ex. vara tillåten inom ett område för att 
på så sätt sänka totalkostnaden. (Björnland et al, 2003) 
 
Syftet med logistiken förklarar Dominic et al (2000) med ”…att skapa tids-, plats-, 
kvantitets-, form- och ägandenytta hos produkten gentemot kunden”.  
 
Klevås (2005) delar in logistikarbetet i nyckelaktiviteter som kundservice, krav på 
beräkning/planering, inventeringsledning, logistisk kommunikation, materialhantering, 
behandling av order, packaging, support med delar och service, placering av fabrik och 
lager, anskaffning, hantering av returer, omvänd logistik, transport och lager. Dessa finns 
förklarade i Bilaga 1.  
 
Förpackningslogistiken är mycket starkt kopplad till förpackningens flödeskrav, dvs. de 
egenskaper hos förpackningen som underlättar hanteringen av produkten i syfte att 
effektivisera i produktions-, distributions- eller konsumentled. Det viktigaste bidraget är 
enligt Björnland et al (2003) då att skapa formnytta, som t.ex. att produkterna ej skadas, 
att förpackningarna är lätt hanterbara och lätt kan avyttras. Men det finns även viktiga 
beröringspunkter både med marknads- och miljökrav.  
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Den definition av förpackningslogistik som Dominic et al (2000) ger är: ”…ett synsätt 
som syftar till att utveckla (skapa) förpackningar och förpackningssystem som stödjer den 
logistiska processen och möter kundens/användarens krav. Den logistiska processen 
innebär 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.”  
 
En metod för att utvärdera hur väl en förpackning fungerar genom distributionskedjan ur 
logistiksynpunkt är Packaging Score Card (PSC). Förpackningarna utvärderas av de 
inblandade aktörerna i syfte att ta fram ett för alla förtjänstfullt och rationellt 
förpackningssystem och undvika suboptimeringar som kan uppstå om ej alla aktörer 
beaktas. (Dominic och Olsmats, 2001) 
 
En annan förpackningslogistisk metod som används är Cape Pack. Detta är ett 
dataprogram för beräkning av optimal förpackningslösning och palläggningsmönster. 
Existerande förpackningslösningar kan användas men även nya tas fram för både primär-, 
sekundär- och tertiär förpackning. Även kostnadskalkyler kan göras för de olika 
alternativen. (Dominic, 2007) 
 
Nyckeltal för logistiken 
Vanliga nyckeltal som används i logistikarbete är bl.a.: 

• Logistikkostnad/omsättningen [%] 
• Kapitalbindning 
• Omsättningshastighet 
• Leveransservice/servicegrad  
• Ledtider 
• Kr/kg gods 
• Kostnadsreduktion 
• Medelnivå nöjda kunder 
• Maximal väntetid för en kund 
• Viktoptimering 
• Volymoptimering 
• Staplingsbarhet 
• Leveranstid 
• Lagernivå 
• Transporttid 
• osv. 

Förpackningens kostnader 
Förpackningskostnaderna kan t.ex. bero på vilken lastbärare eller vilket transportsystem 
man valt. Färre antal omlastningar, sammanställning av godset i enhetslaster eller 
varsammare hantering kan ge att en enklare och billigare förpackning väljas. En enklare 
förpackning innebär dessutom oftast en lägre förpackningsvikt vilket också kan leda till 
sänkta fraktkostnader. (Pewe, 2002)  
 
Förpackningens del av produktkostnaden kan variera från bråkdelen av en procent till att 
vara den för produkten största kostnaden. För dagligvaror ligger dock i allmänhet 
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kostnaden på omkring en till tio procent. Förpackningskonstruktion, inpackningsmetod 
och alla kringkostnader kopplat till förpackningen påverkar kostnaderna bl.a. genom: 

• Produktionskostnader 
• Förpackningskostnader, material 
• Hanteringskostnader: inpacknings- lastnings-, lossnings-, omlastningskostnader 
• Lagringskostnader 
• Administrationskostnader 
• Distributionskostnader/transportkostnader 
• Svinn 
• Skadekostnader 
• Marknadsföringskostnader 
• Kostnader för insamling och återvinning 

Förpackningskostnaden i sig är därför ej av lika stort intresse som den totala 
kostnadseffekten. (Andersson et al, 1997) (Lorentzon och Olsmats, 1992) 
 
När man ser till punkten skadekostnader så ingår enligt Dominic et al (2000) bl.a.: 

• Kostnad för förstörd produkt, för direkt material och direkt lön 
• Kostnader för omarbete, reparation eller kassation 
• Logistikkostnader, t.ex. för transport, lagring och hantering, investerade i produkt 

fram till skadetillfället 
• Kostnader förknippade med kvalitetssäkring 
• Reklamationskostnader som ersättning till kund 
• Administrativa kostnader avseende skada och kartläggning av orsak 
• Kostnader för ersättningsprodukt, vilken ofta är högre än den för ordinarie produkt 

eftersom den skall tillverkas under tidspress och eventuellt mitt under tillverkning 
av annan produkt vilket kräver omställning av maskiner mm 

• Följdkostnader orsakade av en förstörd produkt, t.ex. inspektion, rengöring eller 
reklamation av andra produkter 

• Kostnader för försenad leverans och leverans av skadat gods/förpackning 
• Intäktsförluster i form av utebliven försäljning pga. bad will 

Enkelt kan man säga att en underförpackad vara kan leda till t.ex. allvarliga 
transportskador pga. mekaniska påkänningar som stötar och vibrationer. Detta kan i sin 
tur leda till ekonomiska skador i form av ovanstående kostnader. En överförpackad vara 
kan däremot resultera i dyra förpackningar, ökade distributionskostnader och ökad 
miljöbelastning. 
 
Högre lönsamhet och kostnadseffektivitet kan uppnås hos speditions- och transportföretag 
genom att förbättra framförhållningen vid transportplanering, utnyttja lastbärare bättre, ha 
lägre administrationskostnader per sändning och tillföra Added value, dvs. erbjuda fler 
typer av tjänster. Bättre samarbete mellan branscher, industrin och handeln kan även ge 
kostnadssänkningar och bättre effektivitetsutnyttjande. Det kan ske genom bl.a. förbättrad 
leveransbevakning, lägre säkerhetslager, centrallager samt förbättrad fysisk distribution 
nationellt och internationellt. (Pewe, 2002) 
 
2.8 Förpackningar och ergonomi 
Ergonomi som begrepp användes för första gången 1857 av en polsk vetenskapsman, 
Jastrzebowski. Det dröjde dock in på 1940-talet innan utvecklingen tog fart. Ergonomi 
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hade då börjat accepteras som ett neutralt och internationellt gångbart begrepp för att 
beskriva det tvärvetenskapliga området för människan och hennes arbete. (Rislund 2006) 
Ordet ergonomi kan översättas som arbetslagar eftersom det ursprungligen kommer från 
grekiskans e´rgon som betyder arbete eller ansträngning och no´mos som betyder lag. 
Forskare från olika grundvetenskaper som arbetade med industrialiseringen och 
utvecklingen av komplexa vapensystem var intresserade av människans förmåga att 
prestera. De arbetade t ex med hur arbetsförhållanden påverkade resultat samt varför vissa 
vapen ej fungerade lika bra i praktiken som teorin. Forskarna från de olika områdena som 
alla studerade ungefär samma frågor enades sedan om att använda det neutrala begreppet 
ergonomi för detta område. (Rislund, 2006) 
  
Ergonomi definieras enligt IEA, The International Ergonomics Society (2006):  
”Ergonomics, or human factors, is the scientific discipline concerned with the 
understanding of the interactions among humans and other elements of a system, and the 
profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimise 
human wellbeing and overall system performance. Ergonomists contribute to the design 
and evaluation of tasks, jobs, products, environments and systems in order to make them 
compatible with needs, abilities and limitations of people.”  
 
Definitionen som IEA ger visar att ergonomi har både ett socialt mål med hälsa och 
välbefinnande samt ett ekonomiskt mål, systemets totala prestation. Den visar även på att 
ergonomi omfattar både fysiska och psykiska aspekter, vilket Rislund (2006) menar att 
det ger att designlösningar bör sökas i både den tekniska och den organisatoriska miljön. 
Målet med ergonomin kan enligt Högberg (2005) även beskrivas med ”fitting the system 
(or the product) to the user”.  
 
Ergonomi har i Sverige alltmer börjat användas synonymt med arbetsmiljö. Dessa bör 
dock skiljas åt som begrepp eftersom arbetsmiljön har hälsa och säkerhet som mål, medan 
ergonomin t.ex. även innefattar en generell effektivitet i människa-maskinsystemet. 
(Rislund, 2006) 
 
Ergonomins tillämpningsområde har vidgats kraftigt sedan starten och har fått ökad 
betydelse för konsumentprodukter, i hemmet, inom väg- och trafiksäkerhet, 
medicinteknikområdet, skola, sport och fritid. Det har även vidgats i ett systemperspektiv 
från mikroperspektivet, med fokus på individens respons på ett specifikt arbetsmoment, 
belastning av en kroppsdel, redskap eller kemiskt ämne, till makroperspektiv som handlar 
om hur designen på mikronivå är kopplad till makroergonomiska faktorer och påverkan 
från omgivningen som t.ex. organisatoriska, politiska, ekonomiska, kulturella och legala 
faktorer. (Rislund, 2006) 
 
Arbete med ergonomifrågor kan både minska risken för arbetsskador och öka 
användarvändarvänligheten. Rose (2005) anser att det även kan leda till ökad effektivitet, 
produktivitet och kvalitet och därmed högre lönsamhet för företaget. Men det är även 
viktigt att arbeta med ergonomifrågorna för att kunna uppfylla arbetsmiljölagen samt för 
att så många som möjligt trots olika fysiska och psykiska förutsättningar skall kunna 
utföra samma arbete. Om ett företag ej tar hänsyn till individens förutsättningar anser 
Rislund (2006) att det kan leda till att företaget får en hög personalomsättning eller 
merkostnad på grund av rehabilitering, vikarier mm.  
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Acceptansen för negativa hälsoeffekter, olyckor och skador som är orsakade av arbetet är 
mycket lägre än de som orsakats av olika fritidsaktiviteter. Den vanligaste orsaken till 
arbetssjukdom är belastningssjukdomar vilka svarar för 85 % av samtliga sjukdagar för 
manliga arbetstagare. (Rose, 2005) 
 
Studier har enligt Oxenburgh et al (2004) visat att skaderisken och frånvaro kopplad till 
skador, som muskuloskeletala av nacke och/eller skuldra, t.ex. kan minskas med ökat 
ansvar, arbetsrotation, ökad intellektuell stimuli och andra åtgärder för att öka 
variationen. 
 
I Sverige delas ergonomiområdet ofta upp i tre delområden med visst överlapp: 

• Belastningsergonomi – där människokroppen och de skador den kan drabbas av 
studeras. Undergrupper till belastningsergonomi är t.ex. fysiologi, antropometri, 
biomekanik samt studier av fysiska, kemiska och termiska faktorers påverkan på 
människan. 

• Systemergonomi – som behandlar hur väl människan fungerar med tekniken och 
de olika system, inkl de organisatoriska, som omger henne. Bl.a. behandlar 
systemergonomi Människa-Maskin-System, samt studier om risker och 
riskhantering. 

• Informationsergonomi – även kallad kognitionsergonomi, behandlar hur vi 
uppfattar och tolkar information samt människans psykologiska reaktioner. 

(Nilsson och Rose, 2005) 
 
Läran om människans proportioner kallas antropometri vilket enligt den definition som 
används i denna rapport ingår under belastningsergonomin. Antropometriska data finns i 
tabellform över längd, vikt, vävnad, mått på händer, fötter, huvuden, höftbredd osv. Dessa 
kan vara till stor hjälp vid konstruktionsarbete. Ett antal matematiska modeller har tagits 
fram för att beräkna samband mellan olika mått samt hur detta kan implementeras i 
konstruktionsarbete. Antropometriska data kan bl.a. påverkas av kön, ras/etnisk bakgrund, 
ålder och yrke och medföra variationer. (Högberg, 2005) Ett sätt att göra en ergonomisk 
analys enklare för dem som ej är utbildade ergonomer eller för att minska kostnaderna i 
jämförelse med att bygga fysiska modeller är att göra virtuella simuleringar. Det finns 
flera programvaror för detta, t.ex. Sammie, Jack, Safework, Ramsis och Vidar. De består 
av en datamannekin, en avancerad datamodell av människokroppen med möjlighet att 
anpassa storlek, form och ställning för att bl.a. simulera påfrestningar och krafter på 
kroppen. Andra metoder som används inom ergonomin är bl.a. olika checklistor och 
användartester. (Högberg, 2005) (Rose, 2005)  
 
Förpackningshantering och arbete i butik 
Förpackningsergonomi innebär att ergonomiska aspekter tillämpas på förpackningarna 
och miljön där de tillverkas, används eller hanteras. Det kan vara allt från hur en 
förpackning bör vara utformad för att uppnå gällande rekommendationer när det gäller 
grepp, vikt, handtagsutformning mm. till hur stora belastningarna kan bli vid manuell 
hantering under en arbetsdag. (Nilsson och Rose, 2005) 
 
Det finns många som hanterar förpackningen genom dess flödeskedja både de som 
tillverkar förpackningen, fyller den, hanterar den på lager, i butik, på arbetsplatser som 
sjukhus och butiker samt privatpersoner. Enligt Nilsson och Rose (2005) är för många av 
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de grupper som hanterar förpackningar en stor del av sin arbetstid, andelen arbetsskador 
högre än för genomsnittet yrkesverksamma. Många av dessa arbetar inom handel eller 
transport där risken är stor att drabbas av belastningsskador, både pga. plötslig 
överbelastning och överbelastning av monotont upprepade rörelser. Andra 
hanteringsrisker som finns för dessa anställda är t.ex. förgiftningsrisk av en barnskyddad 
förpackning som ej fungerar, sammanblandning av produkter, svårigheter att identifiera 
innehåll, klämskador av t.ex. förpackningar, rullburar, plockvagnar, samt risker för 
skärsår av vassa kanter, trasiga förpackningar och av hjälpmedel som pappknivar. 
Anmälda arbetsskador 2003 fördelat på arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom 
yrkesgrupper som arbetar med förpackningar finns redovisat i Tabell 2. 
 

Yrke Arbetsolyckor Arbetssjukdomar 
 Antal Antal per 

1000 
förvärvs- 
arbetande 

Antal Antal per 
1000 
förvärvs- 
arbetande

4131 Lagerassistenter m.fl 1075 15.9 574 8.5 
4132 Transportassistenter 30 2.6 46 4.0 
4150 Brevbärare m.fl 337 13.0 334 12.9 
421 Kassapersonal m.fl 198 5.0 225 5.7 
522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 697 3.4 614 3.0 
8323 Lastbils- och långtradarförare 1068 17.3 358 5.8 
8334 Truckförare 341 19.4 195 11.1 
9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 191 25.1 68 8.9 
932 Handpaketererare och andra 
fabriksarbetare 

178 11.0 193 11.

933 Godshanterare och expressbud 183 25.7 52 7.3 
Samtliga yrkesgrupper 31238 7.5 25391 6.1 

9 

  
Tabell 2 Anmälda arbetsskador 2003 fördelat på arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom yrkesgrupper 
som arbetar med förpackningar. Sifferkoden längst till vänster en internationell kod för yrket (SSYK). 

(Nilsson och Rose, 2005) 
 
Tillverkare, importörer, överlåtare och upplåtare skall enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling se till att ”de tekniska anordningar, ämnen och förpackningar som 
levereras inte vållar hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar vid 
installation, normal användning, underhåll eller annan vanligt förekommande hantering” 
så långt det är praktiskt möjligt. Om det behövs skall information medfölja hur hantering 
sker på ett belastningsergonomiskt säkert sätt. I denna information skall bl.a. stå hur 
hälsofarliga fysiska belastningar kan undvikas, hjälp att välja den för brukarens fysiska 
förutsättningar bästa produkten samt hur man kan ställa in och anpassa den. (AFS 1998:1) 
 
Det är även lagstiftat i Arbetsmiljölagen (AML kapitel 3, 10 §) att: ”Den som överlåter 
eller upplåter en förpackad produkt skall se till att förpackningen inte innebär risk för 
ohälsa eller olycksfall.”  
 
Ett mycket viktigt begrepp för alla användare av förpackningar är hög användarvänlighet. 
Användarvänlighet definieras enligt ISO 9241 del 11: ”… den utsträckning i vilken en 
specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”. 
(ISO, 2007) Användarvänligheten kan därmed göras mätbar i form av att sätta mål för 
effektivitet, måluppfyllelse och tillfredsställelse då dessa tolkas som hur lång tid det tar 
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att utföra en uppgift, till vilken grad och kvalitet uppgiften utförts respektive hur komfort, 
acceptans och uppskattning rankas etc. Dessa parametrar påverkas dock av vem 
användaren är, vad användaren vill göra samt användarens situation och fysiska miljö, 
dvs. det mänskliga systemet, sammanhanget och förväntad nytta. (Nilsson, 2007) 
 
Detta innebär bl.a. att de skall vara utformade att passa så många människors 
antropometri som möjligt. Detta minskar risken för skada både på produkt och på 
människa. För grupper med särskilda behov t.ex. barn, personer med nedsatt syn, kraft, 
rörlighet och språkkunskap är det extra viktigt med hög användarvänlighet.  
 
För att en förpackning skall fungera väl i den manuella hanteringen bör den bl.a. vara 
lättöppnad, bl.a. för att spara tid och för att minska risken för arbetsskador. För att en 
förpackning skall vara lättöppnad skall den kunna öppnas med få handgrepp, på kort tid 
och med måttlig kraft. När en sekundärförpackning skall öppnas är det viktigt att 
perforeringar, dragflikar, klister- eller tejpremsor fungerar som de skall och underlättar 
öppnandet. Om dragflikar används i förpackningskonstruktionen bör dessa dessutom vara 
20 x 20 mm. Om verktyg behövs bör instruktion om detta finnas samt var öppnandet skall 
ske. (Hermansson 2001)  
 
Med manuell hantering av bördor och laster avses enligt Arbetarskyddsstyrelsen 
huvudsakligen förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare med muskelkraft 
lyfter, sätter ned, skjuter, drar, rullar, bär, håller eller stödjer ett föremål eller levande 
varelse. I begreppet innefattas arbetsuppgifter som t.ex. att plocka varor i och ur hyllor, 
skjuta och dra vagnar eller använda handhållna maskiner och redskap. De faktorer som 
anses viktigast vid riskbedömning av lyft och som förvärrar lyftsituationen mest, av de 
faktorer som rör objektet är: 

• om objektet är svårt att greppa eller inte går att hantera nära kroppen; stort, 
otympligt, varmt, kallt, vasst, vått, utan naturliga eller särskilt ditsatta handtag etc. 

• om objektet är ömtåligt, instabilt eller om innehållet är rörligt eller möjligt att 
förskjuta, t.ex. kärl med vätskor eller potatissäckar 

Bland de övriga finns arbetsställning, lyftväg, tidspress, hur länge och ofta arbetet utförs, 
precisionsgrad, utrymme, nivåskillnad, underlag, fysiska förutsättningar och kunskap. 
(AFS 1998:1) 
 
När man analyserar belastningar är dimensionerna och vikten på det man lyfter, antal lyft 
och lyftfrekvens viktigt. Det är även viktigt att studera i vilken kroppsställning lyftet 
utförs, arbetsavståndet ut från kroppen och lyftvägen, dvs. varifrån man lyfter till var man 
placerar det man lyfter. Ytterligare en faktor man bör inkludera är kroppstyngden för den 
som utför lyftet, särskilt om lyftet sker med framåtböjd kroppsställning. 
 
När det gäller att hålla och bära föremål ger storlek och form mycket viktiga 
biomekaniska konsekvenser. Samma vikt fast olika storlek på det föremål man bär kan 
påverka momentet som uppstår i kroppen, i och med att avståndet för föremålets 
tyngdpunkt kommer olika långt ut från kroppen. En dubbelt så stor låda, 40 cm istället för 
20 cm, ger en ökning av 33 %. Denna ökning kan bli ännu högre om föremålet är bredare 
eller om man måste böja sig framåt för att kunna greppa tag om framkanten för att kunna 
lyfta och bära föremålet. (The Eastman Kodak Company, 2004) 
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Lämplig arbetshöjd är vanligtvis i armbågshöjd, se Figur 4. Vid precisionsarbete är det 
dock lämpligt att arbeta vid en högre höjd och för arbete som kräver mer kraft bör arbetet 
ske lägre än armbågshöjd. Enkelt kan man dock uttrycka det med att arbete ej bör ske 
över axelhöjd eller under knähöjd. (AFS 1998:1) Vid arbete i butik sker dock arbetet i allt 
ifrån golvnivå och till nivåer högt över axelhöjd.  
 

 
Figur 4 Lämplig arbetshöjd är enligt AFS 1998:1 armbågshöjd. 95 % av svenska män är mindre än mannen 

i figuren och 95 % av svenska kvinnor är större än kvinnan. 
 
Eftersom det är många samverkande faktorer som påverkar om ett lyft- eller bärarbete är 
skadligt kan det vara svårt att sätta absoluta gräsvärden för de enskilda faktorerna. 
Exempel på vad som kan inträffa är att tung manuell hantering innebär risk för 
överbelastning av framförallt ländrygg, men även skuldra och arm. (AFS 1998:1) En 
bedömningsmodell för detta finns i AFS 1998:1 bilaga A.  
 
Ett arbetsmoment som ökar riskerna för överbelastning av enskilda kroppsdelar som ofta 
är oundvikligt i butik är att arbeta knästående, hukande eller nigsittande. Det finns även 
risk för knäskador vid lyft med kraftigt böjda knän samt belastning av hjärta, blodomlopp 
och lungor vid tungt lyft- och bärarbete. Denna typ av ansträngande arbetsställningar bör 
begränsas i största möjliga mån. Man kan försöka hitta andra lösningar, ev. med tekniska 
lösningar, eller tidsbegränsa denna typ av arbete. (AFS 1998:1) 
 
En ökad risk för skada finns, enligt Rose (2005), även i situationer med en plötslig rörelse 
eller då man försöker hindra en rörelse som t.ex. om man skall fånga upp något eller om 
man försöker förhindra att man själv. Det dynamiska rörelseförloppet kräver en större 
kraft än ett statiskt arbete. Om det även sker plötsligt ökar påfrestningarna ytterligare. 
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Arbete i butik är ofta repetitivt med ensidigt repetitiva rörelser. Dessutom innebär det ofta 
många tunga lyft samt hantering utanför det rekommenderade arbetsområdet, dvs. över 
axelhöjd eller under knähöjd. Att arbeta i en kraftigt böjd, vriden eller sträckt 
arbetsställning kan också innebära att kroppen utsetts för belastningar som är direkt 
skadliga bl.a. eftersom lederna då belastas nära eller i sina ytterlägen. Det är särskilt 
riskabelt att utföra manuell hantering i en samtidigt böjd och vriden arbetsställning. (AFS 
1998:1) Det finns vid arbete i butik även risk för bl.a. klämskador, stötskador, skär- och 
rivsår och belastningsskador för de anställda. Dessutom finns risk för skadade eller 
förstörda produkter.  
 
Enligt Bernhoff gav en studie gjord i Norge, vilket väl bör kunna jämföras mot svenska 
förhållanden, att utformningen av en stormarknad först och främst anpassad efter 
försäljningsstrategin snarare än för att underlätta varuhanteringen. De belastningsfaktorer 
som ansågs vara av stor betydelse var:  

• arbete i obekväma arbetsställningar 
• arbete som medför tunga lyft 
• arbete under tidspress och stressiga förhållanden 
• arbete som medför mycket stående och gående 
• arbete i dragiga och kalla utrymmen 
• ett styrt arbete med relativt liten egenkontroll 

I den norska studien ansåg 68 % att deras arbete var fysiskt tungt, 40 % att de arbetar över 
axelhöjd, 33 % att de dagligen utför lyft över 20 kg och 41 % att lyft var ett speciellt 
belastande arbetsmoment. I en medelstor dagligvarubutik transporteras dagligen flera ton 
varor. I studien uppgav en ansvarig för kolonialvaror att de på leveransdagar hanterar ca 
500 kg per person och dag. (Bernhoff, 1992) 
 
Arbete i utgångskassa innebär ett högrepetitivt arbete av att bl.a. lyfta och vrida ett stort 
antal varor, de flesta relativt små och relativt lätta. Kassörerna sitter dessutom ofta i 
kassan långa tider utan avbrott och med få möjligheter till variation i den fysiska 
exponeringen. De som arbetar i kassa har därför ofta problem och belastningsskador i 
nack-/skulderregionen men även i rygg och hand/arm. Den viktigaste anledningen till 
besvären är kombinationen av den fysiska och psykiska belastningen, den repetitiva 
fysiska belastningen och stressen vid stort kundtryck, t.ex. att i stort sett alltid ha en kö av 
kunder som väntar och ett ogynnsamt arbete/pausförhållande. Att kombinationen 
resulterar i högre muskelspänning än vad enbart fysisk belastning skulle ha åstadkommit, 
beror bl.a. på att nack- och skuldermuskulatur, särskilt trapezius, ger ett fysiologiskt svar 
på psykisk belastning, stress. (Clausén et al, 1999) (Melin, 2000) En annan orsak är att de 
upprepade rörelserna kan ge nötning på vissa strukturer eller överbelastning i t.ex. senor, 
senskidor och senfästen. (Rose, 2005) 
 
Den typ av skador som uppkommer till följd av detta kommer gradvis, kan bli allvarliga 
och tar därefter lång tid att läka. Även om varorna väger lite ger armarnas egentyngd att 
muskler och leder belastas. Om man fått denna typ av besvär någon gång ökar risken 
dessutom kraftigt för att man skall få dem igen. Största möjligheterna till förbättring av 
denna typ av belastning ger någon typ av organisationsförändring. Man kan ändra 
arbetsupplägget med att införa arbetsväxling, arbetsutvidgning eller arbetsberikning. 
(AFS 1998:1) Dessa organisationsförändringar syftar till att begränsa den tid den 
anställde utför samma ensidigt repetitiva rörelsemönster och på så sätt minska risken för 
besvär. I en undersökning av Melin (2000) över smärtor i nacke och skuldra hos kassörer 
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före och efter det att arbetsrotation infördes, minskade ej smärtfrekvensen. Däremot 
minskade smärtintensiteten med ca 30 %.  
 
Även i andra studier är antalet kassörer med besvär pga. arbetet stort. En studie av 
Clausén et al (1999) visar att 13 av 15 att de hade besvär i rörelseorganen relaterat till 
arbetsbelastningen. En studie av Kihlstedt och Hägg (2005) visade att 68 % av de 
tillfrågade under senaste året hade haft nackbesvär, 66 % skuldra, 32 % hand/arm, 50 % 
bröst/rygg och ländrygg 58 %. Dessutom hade 14-18 % ej kunnat utföra sitt arbete pga. 
besvären.  
 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen skall man i en väl utformad arbetsplats bl.a. alltid kunna 
arbeta i upprätt ställning med sänkta axlar och överarmarna nära överkroppen. När det 
gäller händernas arbetsområde i horisontalplanet, begränsas det av armens räckvidd. 
Större delen av arbetstiden bör man dock arbeta i ett område där armarna ej är sträckta. 
Dessa områden benämns yttre respektive inre arbetsområdet, se Figur 5.  Ju mer 
långvariga eller precisionskrävande arbetsuppgifterna är desto viktigare är det att arbetet 
utförs centralt i det inre arbetsområdet. (AFS 1998:1) 

 
Figur 5 Arbetsområde för händerna ur AFS 1998:1, med mått i centimeter. 

  
Kassaarbetet skall i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsen även kunna utföras utan onödigt 
påfrestande böjningar, vridningar, sträckningar eller ihållande muskelspänningar. Arbetet 
skall även ordnas så att lyft och manuell hantering undviks i så stor utsträckning som 
möjligt. Det är även viktigt att ofta återkommande arbetsmomenten som prisavläsning, 
prisregistrering samt betalningshanteringen sker inom det inre arbetsområdet och 
betalningsmomentet mot kund inom det totala arbetsområdet. (AFS 1992:19) 
 
Vanligt är att tangentbord, inmatningens avsmalning och kundpinnen finns inom yttre 
arbetsområdet medan kvittoskrivaren, pengaskålen, papperskorgen och kortläsaren finns 
helt utanför det rekommenderade arbetsområdet. Större delen av arbetet, ca 80 % sker 
enligt Kihlstedt och Häggs studie (2005) inom det inre området för båda händerna. Den 
övriga tiden befinner sig den hand som matar fram varorna mest utanför det 
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rekommenderade området, medan den andra har ungefär lika fördelning mellan yttre 
området och området utanför. I studien ansåg två tredjedelar av de tillfrågade kassörerna 
att det finns moment som är fysiskt besvärande. De flesta nämner tunga lyft, stora, 
otympliga saker som skall skannas och orsakerna att sitta för länge samt enformiga 
rörelser. Största orsakerna till irritation och stress anses dock kundrelaterade som 
kundernas beteende, ovänliga attityder, varuberg, retur och reklamation av varor. 
(Kihlstedt och Hägg, 2005) 
 
I stort sett alla varor greppas, vinklas och/eller vrids för att skannas. Endast enstaka 
produkter med streckkod registreras genom att bara passera. Även många av de varor som 
är korrekt placerade på bandet för streckkodsavläsning, kan ej läsas in utan hjälp. Vid 
studien visades att i medeltal vinklas och vrids 76 % av varorna. Där räknades dock även 
de varor med som vägs, vilket drar ner resultatet kraftigt för de varor som vrids. En stor 
del av varorna lyfts också en eller flera gånger, i medel 68 %. (Kihlstedt och Hägg, 2005)  
  
Tidsåtgången för registrering av varor är det i Kihlstedt och Häggs studie (2005) det klart 
dominerande momentet i kassörens arbetsdag med ca 40 %. Resultatet kan ses i Figur 6. 
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Figur 6 Tidsåtgång för hanteringsmomenten vid kassaarbete. (Kihlstedt och Hägg, 2005) 

 
För att förbättra arbetet i kassa bör man bl.a. tänka på att ej placera streckkoden på mjuka 
och/eller veckade förpackningsmaterial eftersom detta försvårar skanningen. Dessa 
problem kan orsaka både ökad fysisk belastning men även öka stressfaktorn. Imma 
och/eller is på kylda och frysta varor är också ett problem. Resultatet i en studie visar 
också att antalet vridningar minskar med ca 35 % vid införande av dubbla 
streckkodsplaceringar på förpackningarna, jämfört med att bara ha en. Om enbart en kod 
används är bästa placeringen framsida för stående och ovansida för liggande 
förpackningar. (Ekman, 1989)  
 
En manuell inknappning av varans kod när streckkod ej går att läsa innebär 12-17 
knapptryckningar per vara. Det bidrar ytterligare till kassaarbetets repetitivitet, samtidigt 
som det blir ett merarbete och ett produktionsbortfall. 
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Nyckeltal för arbetsmiljö och ergonomi 
Personalekonomi är ett sätt att beskriva kostnader och intäkter i relation till personalen 
och ofta även personalens hälsa och närvaro på arbetet. Ofta saknas dock priser på de 
resurser som används och de prestationer som utförs vilket försvårar detta. De flesta av de 
personalekonomiska nyckeltalen är relaterade till effekterna av arbetsmiljön snarare än 
insatserna för att förbättra arbetsmiljön eller arbetsmiljön i sig. Exempel på nyckeltal är:  

• utbildningskostnad/anställd 
• anställda per chef 
• medelålder 
• kostnader för friskvård per anställd 
• utbildningstid per anställd 
• kostnad per anställd för företagshälsovård 
• genomsnittlig anställningstid 
• arbetstid, genomsnitt per anställd 
• sjukfrånvaro/disponibel tid [%] 
• sjukfrånvaro fördelat på orsak 
• antal/andel sjukskrivna 
• personalomsättning 
• hälsoutvecklingstal, andel anställda med god hälsoutveckling 
• långtidsfriska, utan sjukfrånvaro det senaste året/två åren 
• antal arbetsskador per år relaterat till antal anställda eller annat 
• antal arbetsolycksfall per 1000 anställda och år 
• frånvarodagar i genomsnitt per arbetsskada 
• kostnader för sjukfrånvaro ev. relaterat till omsättning, antal anställda eller annat 
• andel sjukskrivna eller antal sjukfrånvarodagar pga. stressrelaterade sjukdomar 
• tidsåtgång för att utföra ett arbetsmoment 
• kraftåtgång för att utföra ett arbetsmoment 
• vikt och tyngdpunkt för föremål som lyfts i förhållande till avstånd från ländrygg 
• dimensioner för det som skall hanteras i förhållande till rekommenderade 
• osv. 

När det gäller åtgärder för arbetsmiljön skiljer man enligt Schmidt och Antonsson (2002) 
på kostnad och investering. En investering skall kunna ge effekt efter 3 år, dvs. massage 
är kostnad medan höj- och sänkbart bord är en investering.  
 
En svårighet när det gäller nyckeltal för ergonomi och arbetsmiljö, är att alla upplever 
arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och omgivningen på olika sätt. Det är en subjektiv 
bedömning som är starkt beroende av den individ man är. När det gäller subjektiva 
bedömningar är det mycket viktigt att det finns en gemensam utgångspunkt. Sätt att 
kunna göra det kvalitativa mätbart är t.ex. med hjälp av att mäta kraften som krävs för att 
utföra de olika hanteringsmomenten, tiden det tar att öppna en förpackning, antal grepp 
och vilken typ av grepp som krävs för att öppna en förpackning, samt om mått och vikt 
stämmer mot antropometri och uppsatta krav. Ett exempel är att ett ingreppshål skall 
rymma en handskbeklädd hand samt att vikten för något som skall lyftas bör understiga 
15 kg. Det är dock svårt att få med alla aspekter som bör bedömas med nyckeltal, som 
t.ex. att många faktorer påverkar samtidigt samt människokroppens frihetsgrader. 
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Fördelar och vinster med integrering av ergonomi 
God ergonomi har oftast stora ekonomiska fördelar. Men det är viktigt att ha en bra metod 
för att dokumentera både kostnader och besparingar för att se vinsterna och inte enbart 
kostnaderna. Det är också viktigt att inte enbart se till första året vid dessa beräkningar. 
För att beräkna de totala kostnaderna vid en skada bör man se till kostnad för ersättare, 
sänkt produktivitet och kvalitet, ökat behov av övervakning, upplärning av den som ej är 
van att sköta jobbet. (Karwowski och Marras, 2003) 
 
Oxenburgh et al (2004) anser att företag som satsar på hälsa och säkerhet kan förbättra 
arbetsmiljön, reducera antalet arbetsrelaterade skador och sjukdomar, reducera mängden 
stress, sänka sina kostnader för sjukfrånvaron, rehabilitering, nedsatt arbetsförmåga mm. 
och dessutom få en bättre stämning så att personalen trivs och stannar längre. En lägre 
personalomsättning leder dessutom till en mer erfaren, kunnig och effektiv personal. 
 
I Sverige stod länge ergonomin enbart på medicinsk grund och handlade om arbetarskydd 
och yrkeshygien. Det var svårt att även få in t.ex. effektivitet och ekonomi i begreppet 
vilka bör inkluderas. Idag anser dock allt fler att ergonomin bör innebära detta vidare 
begrepp. Enligt Rislund (2006) anser flera forskare att fokus för ergonomin håller på att 
skiftas från hälsofokus till affärsfokus där ergonomi integreras i ett företags strategi och 
kopplas till övergripande lönsamhetsmål.  
 
Ett av de vanligt förekommande problemen som finns för ergonomiska förbättringar, är 
att de samverkande aktörerna i värdekedjan ej har någon gemensam bild av det system de 
tillsammans utgör. Varje aktör känner oftast bara till sin egen del av systemet och sina 
egna erfarenheter. En annan faktor som har stor betydelse för att materialflödet skall 
fungera så bra som möjligt är korrekt information. Informationen passerar ofta ett större 
antal människor än vad själva godset gör och var gång information utbyts innebär en 
möjlig felkälla. (Rislund, 2006) 
 
Rislund (2006) anser att förståelsen för ergonomi huvudsakligen skapas i sammanhangen: 
lagar och avtal, kultur och symbolik, image och profilering, effektivitet och produktivitet 
samt kvalitets- och ledningssystem. Denna förståelse kan uttryckas i riktlinjer, genom 
förebyggande rutiner, uppföljning av ergonomirelaterade åtgärder, kunskapsprocesser, 
kultur och konkreta beslutshandlingar t.ex. (Rislund, 2006) 

 
2.9 Förpackningsutveckling 
Ingen förpackningsutveckling kan ske på ett bra sätt utan att förstå produkten och dess 
krav samt hur, när och av vem produkten och förpackningen skall hanteras. Man måste 
också känna till alla övriga krav som tillverkning, distribution, återförsäljare samt 
konsumenter och myndigheter ställer. 
 
Förpackningens konstruktion bestämmer hur en förpackning kommer att uppträda i olika 
situationer. Konstruktionsparametrarna kan enligt Engström (2003) delas i två kategorier; 
materialspecifika och egenskaps-/förpackningsspecifika. De materialspecifika relaterar till 
förpackningsmaterialets egenskaper, såsom styvhet, hårdhet, grovlek, fiberkvalitet, medan 
de egenskapsspecifika karakteriserar förpackningskonstruktionen i en viss 
förpackningskvalitet, som staplingsstyrka, limfogsstyrka, dragflikens storlek, 
perforeringsstyrka mm.  
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Det finns olika sätt att gå till väga vid designprocesser. Dessa kan enligt Högberg (2005) 
vara av typerna: 

• Ny innovativ lösning 
• Analogi med tidigare beräknade lösningar och känna igen mönster 
• Följa regler som baserat på erfarenhet  
• Slumpmässigt sökande av lösning 
• Reducera antalet lösningsvarianter till ett begränsat antal och därefter undersöka 

dem en och en 
• Omvandla designuppgiften till ett matematiskt problem för att på så sätt nå en 

lösning 

Förpackningsutvecklingen bör enligt Högberg (2005) vara en iterativ process där 
förpackningsutvecklaren bör göra en ergonomisk riskanalys för förpackningshanteringen 
genom hela värdekedjan. Målet med produkten skall identifieras och i vilken miljö den 
skall hanteras, av vem, användningsfrekvens, behov av verktyg mm. Utifrån detta bör 
sedan lämplig förpackning kunna utvecklas. (Högberg, 2005) 
 
För att optimera produkt- och förpackningsdesignen och bl.a. sänka förpacknings- och 
distributionskostnaderna, kan t.ex. systematisk förpackningsutveckling i sex steg 
användas (Tillander, 2006):  

1. Fastställa påkänningarna i transport- och hanteringsmiljön 

2. Bestämma produktens tålighet 

3. Ge förslag till produktförbättringar, med en avvägning mellan produktförbättrings- 
och förpackningskostnader 

4. Dimensionering och val av förpackningsmaterial 

5. Konstruktion och tillverkning av provförpackning 

6. Test av provförpackning 

Förpackningar följer modeväxlingar till viss del, men det är viktigare att få rätt bildspråk 
och image för produkten i fråga. Att detta är viktigt beror på att en image kan vara svår att 
få bort om den blivit missvisande, enda sättet är om det sker successivt över en lång tid. 
Den ursprungliga målgruppen bör ej heller skrämmas bort, vilket kan ske vid alltför 
drastiska förändringar. Då är det bättre att förändra steg för steg så att kunden knappt 
märker det. Ibland kan dessutom fördelar fås av att behålla det gamla som folk känner 
igen och vet vad det står för istället för att försöka göra det trendigt. Det bästa är även att 
enbart fokusera på att få ut ett budskap i bildspråket. Om flertalet budskap blandas kan 
det bli motsägelsefullt och inte nå ut alls. (Stewart, 1994) 
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3 FÖRPACKNINGSHANTERING I BUTIK 
Arbete i butik innebär att stor del av tiden går åt till hantering av förpackningar. 
Utformningen av förpackningar bör därför sträva efter att underlätta frekvent 
förekommande arbetssituationer. Detta kapitel ger därför en beskrivning av olika 
förpackningsrelaterade moment i butik, baserat på observationer, enkäter och intervjuer 
med butiksanställda i tre butiker av olika storlek och från olika butikskedjor. 
 
När varor anländer till butikerna är primärförpackningarna oftast förpackade i 
sekundärförpackningar vilka i sin tur transporteras i rullburar eller wellådor på pall. Väl i 
butik sker den mesta förpackningshanteringen manuellt. Vissa hjälpmedel finns, som t.ex. 
knivar för öppning av sekundärförpackningar, plockvagnar, gaffellyftvagnar samt, ev. i 
större butiker, truckar för förflyttning av varor.  
 
I  Figur 7 visas flödesschemat för förpackningar från att de lämnar distributionscentralen 
till och med kundens hantering. De streckade linjerna visar avgränsningarna för detta 
arbete. Studier har endast gjorts över hanteringen från det att varan finns på plats i butik 
till det att kundens varor blivit registrerade i utgångskassan och främst för kolonialvaror. 
 

 
Figur 7 Flödesschema över hanteringen av varor i butik, från det att de kommer till lagret till det att de 

passerat kassan.  
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Beställning 
Två metoder har framkommit i undersökningen för hur en beställning sker. Det ena sättet 
går ut på att butiks- eller avdelningsansvarig går runt i butiken och kontrollerar vilka 
varor som är dags att beställa påfyllning av, och registrerar detta med hjälp av en 
streckkodsläsare. Detta beställningssätt kan kompletteras för varor som ej beställs på detta 
sätt, som exempelvis frukt och grönt, med att ha en lista där man fyller i för hand mängd 
och sort som skall beställas. Det andra sättet för beställning är att ha ett datasystem som 
håller koll på hur mycket som beställts och hur mycket som passerat ut genom kassan, 
och räknar ut hur mycket som skall beställas av vad. Detta måste dock kontrolleras av 
butiks- eller avdelningsansvarig eftersom bl.a. spill, svinn och fel i leveranser tillkommer. 
Hur ofta beställning sker beror på butiksstorlek och varugrupp. 
 
För att rätt planering och beställning skall kunna utföras är det viktigt med 
hyllanpassning, dvs. att ett lagom antal primärförpackning finns per sekundärförpackning, 
så att nya varor kan beställas och gå upp i hyllan även om gamla varor finns kvar. Detta 
för att slippa stå utan en vara och samtidigt undvika hantering av varor som ej går upp. 
Det underlättar även om svinn, spill och kassationer kan hållas lågt.  
 
Lager 
Vid leveranskontroll kontrolleras att rätt varor och av rätt kvantitet levererats. Hur 
leveranskontroll sker, skiljer sig väldigt åt från butik till butik. Ibland sker överhuvudtaget 
ingen kontroll, förutom om någon märker att en eller flera varor saknas. Orsaken till om 
leveranskontroll ej sker kan vara för att det annars kan anses vara ett tidsödande moment 
som ofta anses onödigt.  
 
När varorna kommer till butiken är ofta varor från olika varugrupper sammanlastade på 
rullburar för att öka fyllnadsgraden i lastbilarna. Sortering av de ankomna varorna sker 
ofta i utrymmet bakom butik antingen till plockvagnar eller till rullburar. Detta för att 
varorna skall kunna köras ut till rätt område för att öka effektiviteten och minimera 
riskerna som är knutna till att köra vagnarna i butik. Under besöken i butik framkom dock 
att förbättringar skett för lastning av varor som skall till samma område i butiken, så att 
mindre mängd omlastning behöver ske. Varor som skall säljas direkt från pall körs direkt 
ut i butik om plats finns. 
 
I detta moment är det viktigt att varorna är lätta att identifiera oberoende av hur de lastats 
i burarna eller på pallarna så att rätt sortering görs. Ibland kan det vara av extra stor vikt 
att kunna identifiera rätt vara snabbt ute på lagret. Detta om kund frågar efter vara som är 
helt slut i butik. Det är även viktigt med stapelbarheten då sortering och omlastning sker 
och att förpackningarna skall vara lätta att greppa, lyfta och bära mm. 
 
Hylla, gondol och golv 
Upplockning och frontning är de mest tidskrävande momenten för hantering av 
förpackningar i butik varför det är mycket viktigt att de fungerar väl. 
 
För att kunna plocka upp nya varor måste först plats göras, om det finns varor kvar. Om 
datumen skiljer bör de äldre varorna först plockas ut så att de nya kan ställas in bakom 
eller under. Detta kan vara ett riskfyllt och tidskrävande moment varför en del anställda 
ställer in de nya framför eller över istället, särskilt för varor med relativt lång hållbarhet. 
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Efter det att plats gjorts skall sekundärförpackningen öppnas på avsett sätt. Öppning av 
sekundärförpackningar måste ske utan risk för att innehåll eller användare skadas. En 
skadad primärförpackning kan dessutom försämra eller omöjliggöra all fortsatt 
användning av varan.  
 
Om verktyg behövs för öppning är det viktigt att tänka på att detta är tydligt angett var 
och hur detta skall ske, samt att sekundärförpackningen är utformad så att underliggande 
primärförpackning ej skadas. Helst bör man välja en förpackning som ej kräver verktyg, 
eftersom detta dels innebär ett extra moment där primärförpackningen lätt kan skadas och 
dels att knivarna ofta går sönder, eller försvinner. Kniv som förläggs i hyllor ute i butik 
innebär dessutom en risk för kunderna. Om konstruktionen är av typen bricka/tråg med 
krympplast runt är det viktigt att tråget är stabilt nog att det kan förflyttas enkelt även 
efter det att plasten avlägsnats. Den försämrade styvheten gäller även för andra 
förpackningskonstruktioner efter det att de är öppnade, varför tester bör göras både på 
öppnad och på oöppnad förpackning.  
 
Därefter råder skilda åsikter och policys för olika butikskedjor, olika butiker och t.o.m. 
för olika avdelningar inom samma butik hur man skall göra. En del anser att man bör 
ställa in den öppnade sekundärförpackningen i hyllan för att spara tid och antal moment 
som måste utföras, medan andra styckeplockar allt som går för att det anses ge ett 
snyggare resultat. En del varor går dock ej att styckeplocka, t.ex. soppor och dressing i 
påsar, eftersom dessa ej kan stå själva. Frysvaror plockas nästan alltid upp styckevis, 
oavsett butik, likaså charkprodukter. Frukt och grönt däremot presenteras ofta i 
sekundärförpackning, även om dessa fylls till råge när de väl står på plats. Mindre 
hantering bidrar förutom en tids- och kraftbesparing även till högre kvalitet och längre 
livslängd på frukten samt mindre spill.  
 
I butiker där det ej finns något större lager kan det uppstå problem om alla varor ej går 
upp i hyllan på en gång. Detta eftersom det i en del butiker har en regel när det gäller att 
varor som gått ut i butik ej får tas ut på lagret igen pga. bristen på utrymme. Detta kan 
leda till improviserade placeringar av dessa förpackningar, såväl primär- som 
sekundärförpackningar, som t.ex. att ”låna” utrymme av produkten bredvid eller att ställa 
förpackningarna ovanpå lamporna i hyllans överkant, se Figur 8 och Figur 9. Det är 
därför mycket viktigt att hyllanpassa sekundärförpackningarna. 
 

  
Figur 8 Sekundärförpackningar placerade ovanpå hyllornas överkant. 
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Figur 9 Primär- och sekundärförpackningar placerade ovanpå hyllornas överkant 

 
I samband med upplockningen sker viss frontning av varor. Frontning innebär att man tar 
bort tomma sekundärförpackningar och flyttar fram primärförpackningarna mot 
framkanten i hyllan i staplar så att det ser snyggt ut och så att hyllorna ser välfyllda ut. 
Detta blir mer inbjudande för kund, samtidigt som det även blir lättare att se och nå 
önskad vara.  
 
Frontning av pall sker mer sällan, men där kan det istället gälla att tomma 
sekundärförpackningar skall tas bort eller att primärförpackningarna ställs stadigt om ej 
enbart de översta plockats av kund. Det kan även gälla att återbygga formen primär- och 
sekundärförpackningarna ställts upp i, som t.ex. kub, pyramid eller dylikt. Frontning av 
varor sker även som ett från upplockning fristående moment, ofta på kväll och morgon 
när alla varor är upplockade, innan ny leverans kommit samt då det är färre kunder i 
butiken. 
 
En del sekundärförpackningar/tråg är gjorda på ett visst sätt för att primärförpackningarna 
skall kunna stå upp stabilare eller stå på högkant för att ta upp lite plats eller visa 
produkten på bästa sätt. Exempel på detta är t.ex. viss kattmat, tomatpuré i tub, deodorant, 
soppor på påse och chips. Om dessa måste fyllas på innan de gamla har tagit helt slut, 
måste även de gamla kunna förvaras i hyllan och säljas på ett bra sätt. Detta gäller även 
om sekundärförpackningen öppnats på fel sätt, t.ex. att tejp skärs upp istället för att öppna 
med den tänkta öppningskonstruktionen, eller om sekundärförpackningen gått sönder så 
att det önskade uppställningssättet omöjliggörs. Detta kan ibland medföra problem i form 
av att det ej går upp lika många varor eller att varorna inte syns lika bra för kunden vilket 
medför försämrad försäljning, t.ex. om varans sida utan text visas istället för den stora 
framsidan med säljande tryck. Ett vanligt exempel på detta är tortilla. Upplockning och 
frontning underlättas även om primärförpackningarna kan stå utan hjälp, vilket även kan 
uppskattas av konsument. 
 
För att underlätta öppning av sekundärförpackningar bör kraft läggas vid att utforma en 
bra öppningskonstruktion i kombination med materialval och materialtjocklek. Eftersom 
det kan vara antingen primär- eller sekundärförpackningarna som plockas upp i hylla, är 
det viktigt att båda nivåerna är utformade för att fungera för detta och för frontning. 
Viktigt för dessa moment är bl.a. att förpackningarna helst skall vara formstabila, lätta att 
greppa och lyfta, att stapla och att skjuta på hyllan. Det är även mycket viktigt att 
hyllanpassa antal primärförpackningar i sekundärförpackningen för hylldjup och antal 
fronter.  
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Kvittblivning 
EU:s förpackningsdirektiv, 94/62/EG avsnitt 7, ställer krav på insamling och sortering av 
förpackningsavfall i butik. För alla varor som ej behöver bearbetas, t.ex. skäras, bakas och 
dylikt, sker tömning av sekundär- och tertiärförpackning vid hylla, gondol mm. 
Flergångsförpackningar, som plastbackar, töms direkt, staplas och skickas tillbaka med 
nästa leverans. Tomma engångsförpackningar samt de delar av sekundärförpackningar 
som tagits bort i samband med öppning, planas och materialsepareras innan de skickas 
iväg till återvinning. En del butiker har en s.k. komprimator till hjälp redan i butik, för de 
olika materialslagen. Oavsett detta sker ofta viss planing manuellt i butiken för att 
förpackningarna skall ta mindre plats och vara lättare att transportera ut. För de butiker 
som ej har komprimator planas förpackningarna mer noggrant, körs ut ur butiken på 
plockvagn eller rullbur, läggs sedan ute på lagret löst i tom rullbur t.ex. och skickas sedan 
iväg för komprimering, se Figur 10. 
 
Hanteringsmomenten relaterade till kvittblivning påverkas av om det är en en- eller 
flergångsförpackning, förpackningskonstruktion, materialval, materialtjocklek om den 
består av flera materialslag och om och i så fall hur dessa är sammanfogade osv. Det 
underlättar om konstruktionen är gjord så att det blir få och stora bitar efter planing samt 
om det antingen ej är starka fogar eller att det är perforerat i kanterna. Hårt limmande 
flikar, vassa hörn och tjock wellpapp osv. bör också undvikas.  
 

   
Figur 10 Bilden till vänster visar en plockvagn med delar från förpackningar som öppnats. Bilden i mitten 
visar uppställningsplatsen där materialsorteringen sker. Bilden till höger visar en plastsäck med pantburkar 

och en fullastad rullbur med planade sekundärförpackningar i väntan på borttransport. 
 
Skadade varor, spill och kassationer 
En del varor är skadade redan vid leverans pga. att t.ex. ett vasst hörn tryckt sönder en 
förpackning eller att förpackningarna lastats fel så att det varit högre tryck på en 
förpackning än vad den klarar. Oftast sker även skador när varan redan finns i butiken. 
Det kan t.ex. vara en dålig förslutning av en primärförpackning som leder till läckage. Det 
kan vara en sekundärförpackning där t.ex. ett för vekt tråg eller svaga fogar gör det svårt 
att hantera den utan risk för att någon primärförpackning skall falla i golvet eller att 
förpackningen skadas vid omlastning eller förflyttning i butik. Dålig eller avsaknad av 
perforering i sekundärförpackningens plast kan leda till att en anställd behöver använda 
kniv, som i sin tur kan skära sönder även primärförpackningen. Det kan även vara felaktig 
exponering eller liknande som gör det svårt för en kund att ta produkt eller för en anställd 
att fronta, så att primärförpackningar pga. detta faller i golvet. En faktor som alltid 
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riskerar att öka antalet skador på såväl varor som personer är stress, eftersom den 
anställda då kan försöka att göra flera saker samtidigt, försöka ta s.k. latmansbördor eller 
försöka utföra momentet på kortare tid än vad som är avsett osv. En annan faktor som 
ökar skaderisken är om den anställde inte är fokuserad pga. stress, att kunder kräver deras 
uppmärksamhet eller dylikt. 
 
Viktigt för att minska risken för spill och kassationer är en väl fungerande förpackning 
med optimerat produktskydd, en förpackning som är lätt att hantera mm. 
 
Kassa 
Det skiljer mellan butiker hur arbetsorganisationen ser ut när det gäller kassaarbete. I 
större butiker är det vanligare än i mindre med att kassörerna enbart sitter i kassan och ej 
har arbetsrotation så att de även utför varuplock. Det beror även på antal kunder i butik 
och individuella överenskommelser mellan de anställda och chefen. Oavsett butiksstorlek 
sitter en del kassörer i stort sett hela dagar och utför det mycket repetitiva arbetet som 
kassan innebär. Ofta ligger även ansvaret för tidningar, korgar, vagnar och 
cigarettpåfyllning under kassapersonalens arbetsuppgifter. 
 
Ett problem är att varor lätt hakar fast i vinkeln som kan finnas på inmatningsbandet. 
Detta kan ofta leda till varuberg och ökad hantering, ofta i eller utanför yttre 
arbetsområdet. Varor kan även fastna i kanten där bandet tar slut och gå sönder eller följa 
med ner under kassan. Detta gäller speciellt påsar, tidningar och dylikt. För att undvika 
detta och att varor kan förstöras pga. tryck från andra varor sorterar ofta kassörerna 
varorna, så att de mer ömtåliga varorna och de som lätt kan fastna läggs utanför bandet. 
Detta moment sker oftast långt utanför det rekommenderade arbetsområdet. 
 
Ett annat problem är när föregående kunder ej hunnit tömma de två utfacken. Detta leder 
till olika sätt för att hålla isär kundernas varor, de flesta långt utanför rekommenderat 
arbetsområde. En del vanliga problem för kassörer finns även beskrivet i kapitel 2.8. 
 
Kassörer som arbetat en längre tid får ofta in rutin på att automatiskt alltid lyfta och vrida 
varorna oavsett om kunderna ställt dem med streckkoden riktad rätt eller inte. En fördel är 
därför om streckkoden är placerad på samma ställe för alla likartade produkter eftersom 
skannandet ofta går på rutin. För att varan lätt skall kunna registreras har även placeringen 
av streckkoden och dess kvalitet samt styvhet och ytfinhet hos förpackningsmaterialet stor 
betydelse. Även storlek, vikt och greppbarhet på förpackningarna är viktigt att tänka på 
för att underlätta kassaarbetet. 
 
Övrigt 
Ett annat förpackningsrelaterat moment som i stort sett ej längre finns kvar i butik är 
prismärkning. Ett område där det dock kan förekomma är i de större butikerna för 
husgeråd, leksaker och dylikt. Detta är ett moment som annars kan vara både tidskrävande 
och ansträngande, varför det allt mer gått över till att ha pris på hyll- eller gondolkant för 
kund samt streckkod för registrering i kassa.  
 
Ett annat moment är att sköta pantmaskinen. Detta ligger ofta under kolonialavdelningens 
ansvarsområden. Ett av delmomenten är tömning av pantmaskinen. Olika maskiner har 
olika system. I en del burkautomater komprimeras burkarna helt och faller ner i en låda på 
pall, som då den är full skall förslutas och transporteras bort, för att därefter ställa dit en 
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ny tom låda. Ett annat burksystem är viss komprimering och borttransport i säckar som 
ställs i rullburar för borttransport. När det gäller flaskor sorteras i en del maskiner 
flaskorna upp så att vissa kan komprimeras direkt för att spara utrymme. De flaskor som 
ej skall komprimeras sätts manuellt ner i backar. I de butiker där flaskor ej komprimeras 
sorteras dessa ut manuellt och läggs i säckar för borttransport. 
 
Andra delmoment som rör pantmaskinen är att försöka lösa de problem som dagligen 
uppstår, samt att eventuellt fylla i pantkvitton för hand och sedan stå och mata in i 
pantmaskinen själv senare när allt fungerar igen. 
 
I samband med att förpackningar går sönder innebär det att de anställda kan få andra 
arbetsuppgifter som att städa. Oftast sköts annars städningen av städföretag förutom 
diskning av den utrustning som används i färskvaruavdelningarna, som sköts av de som 
arbetar med den. Andra städningsmoment i butik kan annars vara daglig rengöring av 
kassabanden samt viss rengöring av hyllor och varor vid enstaka tillfällen. 
 
 

 33



 

 34



4 MODELLFRAMTAGNING 
Modeller kan användas för att åskådliggöra förhållanden mellan olika parametrar, se 
parametrarnas förändring över tiden, se hur de reagerar i olika situationer och hur de 
påverkar varandra. I modeller är det omöjligt skapa en exakt kopia av verkligheten. En 
del antaganden måste göras eftersom man aldrig kan förutsäga t.ex. vad som kommer att 
ske, hur alla människor kommer att tänka, känna och göra, i alla situationer och för alla 
frågeställningar man vill undersöka. Det är därför oundvikligt att göra vissa 
generaliseringar för att göra analysen möjlig.  
 
För metoder som används för att utvärdera förslag och idéer, i syfte att välja vad som är 
värt att satsa på eller gå vidare med blir bedömningen delvis subjektiv. Men det viktiga är 
att de i stora drag visar rätt och lyfter fram argument. Utvärderingsmetoder kan bl.a. 
användas för att välja vilket förslag man skall välja eller för att visa vilka dåliga 
egenskaper som bör elimineras hos en lösning. (Österlin, 2003) 
 
En enkel modell där olika krav integreras kan vara av nytta för att på ett enkelt sätt få in 
viktiga frågor i ett tidigt skede av produkt- eller förpackningsutvecklingen. Ju tidigare 
problem upptäcks och kan undvikas desto bättre. Detta eftersom det är både billigare och 
enklare att göra förändringar om färre beslut är fattade och mindre mängd pengar redan 
bundits i lösningsförslaget som behöver förändras. (Ullman, 2003)  
 
Ett antal olika metoder som används vid konstruktion och produktutveckling har legat till 
grund och inspirerat vid framtagandet av modellen, som t.ex. checklistor, Pugh´s 
beslutsmatris, the Eco Functional Matrix och QFD – Quality Function Deployment. 
Pugh´s beslutsmatris är ett exempel på en matrisutvärderingsmetod där idéer eller koncept 
jämförs parvis för att se hur väl de uppfyller de urvalskriterier eller krav som satts upp. I 
andra modeller kan alternativ istället bedömas hur väl de uppfyller de valda kriterierna 
utifrån en vald skala. I the Eco Functional Matrix studeras sambanden mellan den 
miljöprofil och den funktionsprofil som satts upp för produkten i fråga. Med hjälp av 
QFD tas kundönskemål fram och omvandlas till produktegenskaper. Därefter kan 
samband studeras, koncept jämföras och samtidigt ses hur väl målvärden uppfylls för de 
olika produktegenskaperna. Dessa tre metoder finns beskrivna i Bilaga 3. 
 
Modellen valdes att både kunna utvärdera lösningsalternativ med parvis jämförelse och 
att visa samband mellan betydelsefulla parametrar i en matris. Modellen togs fram i syfte 
att användas i ett tidigt skede i designprocessen, redan under konceptutvärderingen och 
som stöd vid vidareutvecklingen av valt/valda koncept. Designprocessen efter Ullman 
(2003) finns illustrerad i Figur 11. 
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Kravspecifikat

 
Figur 11 Designprocessen efter Ullman (2003) 

 
I Figur 12 visas en del av de områden som har betydelse för förpackningsutformningen. 
De under litteraturstudien insamlade faktorerna som bör betänkas vid konstruktion och 
utveckling av förpackningar kan ses i Bilaga 2. Det är under de i Figur 12 presenterade 
kategorierna dessa faktorer är sorterade.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Med den information som framkommit av litteraturstudien, butiksbesöken och 
intervjuerna valdes därefter tio parametrar som har stor betydelse för 
förpackningshanteringen i butik. Dessa finns representerade i modellen i kapitel 5.  
 
I en modell bör de valda parametrarna ha ungefär samma prioritet och tyngd för att få ett 
rättvisande resultat. Alternativt kan parametrarna ges någon typ av viktning. Det senare 
alternativet var det som fungerade bäst för denna modell och valdes således. 
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Figur 12 Några av de områden som har betydelse för förpackningsutformningen 
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Utöver de valda parametrarna fanns ett fåtal till som togs bort till generation två av 
modellen. Detta berodde på att de direkt eller indirekt täcktes in av andra parametrar. En 
av dessa parametrar var det förpackningsrelaterade hanteringsmomenten vid arbete i 
kassa. Trots att det är ett arbete som innebär många problem med bl.a. belastningsskador 
valdes det att ej tas med i modellen. Detta eftersom det som var viktigast för att underlätta 
förpackningshanteringen i kassan täcktes in av bl.a. identifiering/information, 
produktskydd samt lyftning och bärning. 
 
Andra faktorer som är svåra att få med i en modell är t.ex. arbetarnas erfarenhetsgrad. 
Vissa faktorer kan inte alls kvantifieras heller såsom arbetsmoral, behov av uppskattning 
eller uppmuntran etc. I många modeller görs t ex antagandet att alla anställda utför sina 
uppgifter lika bra och att alla dessutom förstått och accepterat eventuella risker som finns 
i arbetet, vilket inte alltid stämmer. (Oxenburgh et al, 2004) Dessa faktorer har även i 
denna modell valts att ej studeras. 
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5 PACKAGING HANDLING EVALUATION MODEL (PHEM)  
För att identifiera en förpackningsutformning som fungerar väl i butiksled, har en modell 
tagits fram för att väga för- och nackdelar för tio betydelsefulla förpackningsparametrar 
ur ergonomi-, logistik- och miljösynpunkt mot varandra vid förpackningsutveckling. 
PHEM har fokus på förpackningar i små och medelstora dagligvarubutiker, och är 
framtagen för att om möjligt på sikt öka förutsättningarna för förbättrad 
förpackningshantering för anställda i butik och samtidigt få hög effektivitet och låg 
miljöpåverkan. Systemgränserna för PHEM är satta till förpackningshanteringen av 
främst kolonialvaror, från det att varorna anlänt till lagret till dess att de passerat kassan. 
 
Modellen har två huvudsyften. Det första är att jämföra förpackningsalternativ för att se 
vilket som fungerar bäst för hantering i butik, vilket markerats med siffra ett i Figur 13. 
Det andra är att se samband mellan parametrarna och se var kritiska punkter finns för 
djupare studier för att nå en bra förpackningslösning, markerat med siffra två i Figur 13. 
Alternativen kan vara olika förpackningstyper, olika materialslag, olika dimensioner, 
olika konstruktioner och varianter eller olika detaljlösningar etc. Det kan vara existerande 
lösningar som jämförs, nya förslag eller en kombination av dessa. 
 

 
 

Figur 13 Utvärderingsmodellen – PHEM. Det markerade området med siffra ett visar var utvärdering av 
förpackningsalternativ sker och område två visar sambandsmatrisen. 

 
 
 

  

2  1

 
5.1 Arbetsgång 
De tio parametrarna i modellen rangordnas efter hur betydelsefulla de är för den specifika 
produkten i fråga. Med parametrarna och rangordningen kan sedan förpackningsförslag 
jämföras, för att se vilket som lämpar sig bäst med avseende på förpackningshantering i 
butik. Sambanden mellan parametrarna klargörs i sambandsmatrisen. Sambandsmatrisen 
är till för att i förpackningsutvecklingen visa vilka parametrar som har positivt respektive 
negativt inflytande på varandra. Utifrån detta kan de mest kritiska sambanden utläsas för 
mer noggranna studier.  
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Nedanstående lista visar arbetsgången för PHEM. Den kompletteras även med ett 
exempel i kapitel 5.5. 

1. Välj vara och förpackningsnivå, primär eller sekundär, att undersöka. 

2. Välj förpackningsalternativ som skall jämföras. Ett av alternativen sätts som 
referens, mot vilken de andra sedan skall jämföras. 

3. Gå igenom parametrarna och värdera dem med H, M eller L med hjälp av 
instruktionen i stycket om parametrar och ranking, kapitel 5.2, och fyll i dessa i 
kolumnen med rubriken Ranking H, M, L. 

- H står för hög  
- M står för medel 
- L står för låg 

4. Gör om värderingen till en rangordning på skalan 1-10, där den parameter som 
rankas högst ges siffran 10. Fyll i rankingen i kolumnen med rubriken Ranking 
10-1 i modellen. 

5. Jämför förpackningsalternativen för alla parametrar mot det alternativ som valts 
som referens.  

6. Summera utvärderingen av de olika alternativen. 

7. Välj förpackningsalternativ att gå vidare med. 

8. Sätt samband eller studera och anpassa de föreslagna generella sambanden för 
aktuell produkt och vald förpackning för de fem parametrar som har fått högst 
ranking. 

9. Där det finns negativa samband för parametrar med hög ranking kallas kritiska 
punkter. För de kritiska punkterna är det viktigt att djupare studier görs för att ta 
fram en bra lösning.  

10. En del av de områden som bör övervägas för att nå en bra lösning för de olika 
parametrarna finns i stycke 5.6 med riktlinjer, sidan 51. 

 
5.2 Parametrar och ranking 
Nedan följer förklaring av innebörden hos de valda parametrarna. För att underlätta 
rankingen skall först bedömning av parametrarna utföras för att se om de bör få hög, 
medel, eller låg ranking. Först därefter prioriteras parametrarna med 10 för den mest 
kritiska parametern för produkten, och sedan med fallande skala ner till 1 för den minst 
kritiska. Riktlinjer för hög respektive låg ranking finns beskrivna nedan. Denna ranking är 
till för att se skillnader och vad som är mest kritiskt och hur man bör prioritera de olika 
parametrarnas krav när de kommer i konflikt. Det bör dock påpekas att ingen parameter 
bör ignoreras även om den skulle få en låg siffra. De utvalda parametrarna är alla 
betydelsefulla för att få en väl fungerande förpackning.  
 

1. Identifiering/information 
Identifiering och information innefattar det som t.ex. visar vad förpackningarna 
innehåller och hur det bör hanteras, presenterat i text, siffror och bilder samt 
streckkoder och dylikt. 
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Identifiering och information är viktigt genom hela kedjan för att rätt vara skall 
komma i rätt mängd, till rätt plats och vid rätt tid, men också t.ex. hanteras på rätt 
sätt under vägen. När man ser till förpackningarnas väg genom en butik bör man 
enkelt och tydligt kunna se vad de innehåller, hur de bör hanteras, förvaras, 
öppnas, materialsorteras mm. Dessutom skall primärförpackningarna fungera som 
”den tyste säljaren” och kunna ge kunden all information som eventuellt kan 
behövas, så att butikspersonalen ej behöver tillfrågas. 
 
Det finns många olika typer av information och instruktioner. Olika varor behöver 
olika sorters information och det kan vara olika viktigt beroende på vilka 
konsekvenser som kan inträffa. Mängd och typ av information är även beroende 
av för vilken marknad förpackningen är tänkt. Detta kan förutom antal språk även 
påverka hur man bör presentera produkten och informationen, vilka system som 
används mm. 
 
Låg ranking: Förpackningar som ej behöver instruktioner över hur de skall 
hanteras, ej skall läsas med skanner samt välkända produkter och förpackningar, 
samt produkter och förpackningar där dålig utformning av eller brist på 
information ej bör leda till allvarliga konsekvenser. 

 
Hög ranking: Nya, okända eller känsliga produkter, förpackningar som ej 
intuitivt förstås samt förpackningar och produkter som kan ge allvarliga 
konsekvenser vid felaktig användning pga. allergena faktorer, hälsovådliga 
faktorer osv.  

 
2. Materialminimering 

I enlighet med producentansvaret för förpackningar skall materialmängden i 
förpackningarna minimeras. I matrisen är det just materialminimering som avses 
pga. att man skall se vilka parametrar som innebär konflikter med detta, för att 
kunna uppnå materialoptimering.  
 
Materialminimering sker främst för att minska resursanvändningen, men det är 
även bra för att förpackningarna skall ta mindre plats på lager, i hylla samt som 
tomförpackning och avfall. Det finns olika sätt att minimera materialet, när det 
gäller både volym och vikt. Form och materialslag kan ändras, men även själva 
konstruktionen av förpackningen. Storleken på förpackningen och tjockleken på 
materialet kan t.ex. ändras, mängden material som överlappar i fogarna kan 
eventuellt minskas om man kan minska fogarna och ändå få en fungerande och 
hållbar förpackning.  
 
Låg ranking: Materialslag och förpackningar som kräver liten mängd energi vid 
framställning och är tillverkade av förnyelsebara resurser, har låg densitet mm. 
Eller när produkt eller förpackningskonstruktionen kräver en stor materialmängd. 
 
Hög ranking: Material som kräver mycket energi att framställa eller återanvända, 
har hög densitet, är toxiska (vilka bör undvikas helt), svåra att återvinna men ändå 
ger fördelar som gör dem värda att använda ändå. Samt när produkten i sig är 
relativt okänslig och materialmängden bör kunna vara låg, utan att hantering eller 
produktskydd försämras. 
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3. Produktskydd (spill & kassationer) 
Begreppet produktskydd innefattar många begrepp som alla går ut på att minska 
risken för att en produkt går sönder, förstörs eller försämras innan den nått kund. 
Detta är viktigt ur t.ex. miljösynpunkt, för leveransservicen samt för ekonomi och 
goodwill. Om ej produkten är hel och ren kasseras den eller går i retur. Då 
resursåtgången för förpackningen ofta är försumbar i förhållande till den för 
produkten, är det viktigt att ha tillräcklig förpackning så att produkten förblir 
oskadd och att det resursslöseri en förstörd produkt innebär, på så vis undviks. 
 
Låg ranking: Om produkten i sig själv är relativt tålig, klarar sig utan eller med 
lättare skydd vid normal hantering. För produkter med låg kostnad, som ej krävt 
stora resurser att framställa eller ej skulle innebära stor miljöpåverkan om skyddet 
skulle fallera. 

 
Hög ranking: Ömtåliga produkter som kräver skydd även vid normal hantering, 
för tryck, stötar, vibrationer, smak, ljus, fukt, bakterier mm. Produkter med högt 
ekonomiskt eller miljömässigt värde. 

 
4. Hög fyllnadsgrad 

Med hög fyllnadsgrad menas här hur välfylld en förpackning är, primär-, 
sekundär- samt tertiärförpackning. 
 
Inre fyllnadsgrad – avser relationen mellan förpackningens yttervolym och 
produktens volym, för primär- och sekundärförpackningar. (Dominic et al 2000) 
 
Yttre fyllnadsgrad – avser relationen mellan den aktuella förpackningsenhetens 
volym och tillgänglig volym i distributionskedjan. (Dominic et al 2000) 
 
Hur hög fyllnadsgraden är, är mycket viktigt för att ta vara på utrymmet och 
minimera mängden transporter och därmed utsläpp och för att spara pengar. Dock 
kan en fyllnadsgrad på 100 % vara omöjlig att uppnå eller t.o.m. ej önskvärd. Ett 
exempel på när istället en låg fyllnadsgrad är att önska är när den ger det 
produktskydd som krävs för produkten i form av luft, som för chips. 
 
Fyllnadsgrad är som sagt viktig i transportledet för att minska utsläpp, men 
eftersom både den yttre och den inre fyllnadsgraden påverkar vid 
butikshanteringen, finns denna med i modellen. Den påverkar bl.a. hur lätt det är 
att ta en förpackning ur den högre förpackningsnivån, hur formstabil 
förpackningen är, hur fast tyngdpunkten är, utrymmeskrav i lager, hylla mm. 
 
Låg ranking: När t.ex. en viss form kan väga upp en något lägre fyllnadsgrad för 
att öka hanterbarheten, öka funktionaliteten, minska risken för spill eller dylikt. 
Eller när formen på varan omöjliggör en hög fyllnadsgrad i alla 
förpackningsnivåer. Samt när en lägre fyllnadsgrad bidrar till produktskyddet. 
 
Hög ranking: För varor med hög omsättningshastighet, vilket kan ge stora 
miljömässiga och ekonomiska vinster, utan att den höga fyllnadsgraden försämrar 
hanterbarheten eller produktskyddet och kanske istället t.o.m. förbättrar den/det. 
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5. Standardisering 
Med standardisering menas här bl.a. att begränsa antalet förpackningsvarianter. 
Då kapitalbindning i detta fall är lika med roten ur antal varianter önskar ofta 
företagen standardisera och reducera i förpackningssortimentet. Standardisering 
leder även till att förpackningen kan användas på flera marknader och till flera 
produkter. Med färre antal olika förpackningsvarianter, kan företagen även sänka 
kostnaderna och mängden arbete förknippat med omställningen av maskiner mm. 
mellan olika förpackningar vid tillverkning och fyllning. 

 
Att begränsa antalet förpackningsvarianter är även positivt med tanke på 
leveranssäkerhet, lagerutrymme mm. Det kan även öka effektiviteten i den 
manuella hanteringen förutsatt att det är en väl fungerande förpackning. Dock kan 
kompromisserna för att begränsa antalet, leda till att en förpackning ej är optimal 
för just den produkten, vilket på så sätt kan leda till resursslöseri när det gäller 
både material och arbetsinsats vid hanteringen. Förpackningarna kan bli svårare 
att se skillnad på, vilket kan vara dåligt ur både marknadsförings- samt 
hanteringssynpunkt. Viktigt är att se till hur stora är fördelarna i förhållande till 
nackdelarna. 
 
Låg ranking: Vid småskalig produktion eller för företag med enbart en eller ett 
fåtal produkter. För varor som behöver specialanpassade förpackningar av någon 
anledning förknippat med produkt eller hantering eller pga. fördelar för 
marknadsföringen att inte standardisera. Samt om fördelar finns med att ha fler 
storlekar på förpackningar för att ge kunderna större valfrihet, för att t.ex. minska 
mängden spill i hemmet. 
 
Hög ranking: Förpackningar som relativt enkelt kan anpassas så att flera olika 
varor kan använda samma förpackning eller förpackningsgrund utan större 
kompromisser, och där man skulle tjäna på det på alla sätt. Basvaror med lång 
livslängd även för en öppnad förpackning, är fördelaktig att standardisera. 

 
6. Lyftning och bärning 

För att den manuella hanteringen skall kunna fungera måste varorna kunna lyftas 
och bäras. I detta ingår att de skall vara greppvänliga, formstabila, hållbara, ha bra 
dimensioner och vikt samt hålla för att lyfta och för att bäras en längre stund mm. 
  
Även detta, att förpackningarna skall vara lätta att lyfta och bära, kan ses som en 
sorts produktskydd, eftersom det annars lätt kan leda till att varorna tappas i golvet 
vilket kan ge slagskador på varorna.  
 
Låg ranking: Varor med ofarligt innehåll, låg omsättningshastighet, låg 
miljöpåverkan och som krävt lite energi och resurser att framställa, samt varor 
med små dimensioner och/eller låg vikt. Varor som enbart körs direkt ut i butik 
och säljs ur tertiärförpackning och således kräver liten grad manuell hantering.  
 
Hög ranking: Hög omsättningshastighet, så att sådana varor frekvent skall 
hanteras manuellt, ömtåliga varor, varor som krävt mycket energi att framställa, 
varor med hälsovådligt innehåll samt tunga, stora eller otympliga varor mm. Varor 
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som behöver förflyttas längre lyftvägar eller till platser som innebär obekväm 
arbetsställning, höga eller låga lyft. 

 
7. Öppning 

För att ha en väl fungerande manuell hantering krävs att de olika förpackningarna 
skall vara lätta att öppna. Här ses främst till sekundärförpackningens 
öppningsbarhet. När det gäller butikshantering av primärförpackningar bör 
förpackningarna snarare ej vara allt för lättöppnade, så att de öppnas när de ej 
skall, får kasseras och kräver städning. 
 
En bra öppningskonstruktion skall bl.a. vara enkel att förstå, göra att det går fort 
att öppna och utan större kraftansträngning och ej heller skada de inre 
förpackningarna eller varorna. Eftersom primärförpackningarna och dess innehåll 
är olika och därmed även olika tåliga krävs olika typer av både 
sekundärförpackningar och öppningskonstruktioner. 
 
Låg ranking: Förpackningar som enbart har i syfte att förpacka 
primärförpackningar för att underlätta i distributionen, där de ej är nödvändiga för 
att sälja produkten samt förpackningar med låg omsättning. När en förpackning 
som har en bra konstruerad öppningsfunktion underlättar och förbättrar kraftigt 
men ej är kritisk bör rankingen få ett medelvärde.  
 
Kommentar: För primärförpackningar bör öppningen få en låg ranking (eller 
strykas helt) eftersom öppning av dessa enbart bör ske efter det att varan lämnat 
butiken och ej vara så lättöppnade att de öppnas under hanteringen i butik. 
 
Hög ranking: Hög omsättningshastighet, vilket innebär att många likadana eller 
liknande förpackningar skall öppnas. Ett högt värde bör även sättas där en del av 
förpackningen är varan eller skall hjälpa till att presentera varan på ett bra sätt och 
det är viktigt att sekundärförpackningen är snygg och hel efter öppning. Det är 
speciellt viktig för sekundärförpackningar som är nödvändiga för att exponera 
primärförpackningen, där t.ex. primärförpackningen inte kan stå själv. Ett annat 
skäl till hög viktning är om öppning av sekundärförpackningen kan orsaka att 
primärförpackningarna skadas vilket i sin tur ger spill. 

 
8. Stapling (enkelhet & styrka) 

Med stapling menas här förutom förpackningens staplingsstyrka, att det skall vara 
lätt att stapla förpackningen. T.ex. bör förpackningen vara så rektangulär och 
formstabil som möjligt. Eventuellt kan det även finnas någon sorts urgröpning i 
locken på burkar för att nästkommande burk skall ställas på plats snabbare samt 
stå stadigare. Detta kan även tolkas som en sorts produktskydd eftersom det 
minskar risken att varan faller och skadas. Dessa funktioner kan underlätta och 
göra det manuella hanteringsmomentet stapling både lättare och mer effektivt. Att 
en förpackning dessutom skall klara staplingstryck både från tillverkning till butik 
samt vid vilken omlastning som helst av varor i butik, är ett grundläggande krav 
för en förpackning.  
 
Låg ranking: Varor som är relativt tåliga och staplingsbara i sig själva, har låg 
omsättningshastighet eller där vinsterna av en effektivare hantering ej är så stora. 
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Hög ranking: För ömtåliga varor, varor som i sig själva är svåra att stapla, för 
varor med hög omsättningshastighet, så att många sådana varor skall staplas, samt 
där stora vinster, både direkta och indirekta, kan skapas med en effektivare 
hantering eller mer stabila staplar.  

 
9. Frontning och upplockning i hylla 

Frontning är ett begrepp som innebär att varor flyttas till framkanten av hyllan och 
justeras så att det ser snyggt ut. Frontning sker för att det skall se välskött ut och 
verka som om hyllorna är fulla även om det enbart är ett fåtal varor kvar. 
Dessutom innebär detta att det är lättare för kunderna att se och nå varorna.  

 
För att en vara skall vara lätt att hantera i hyllan, dvs. att plocka upp i hylla och att 
fronta, gäller det bl.a. att förpackningarna bör vara lätta att greppa, formstabila 
med stabil tyngdpunkt, stå stadigt, vara lätta att stapla och att skjuta och dra. Det 
är bra att tänka på vilka funktioner som är mer viktiga för just förpackningen i 
fråga, t.ex. om det är att den skall vara lätt att skjuta eller att den skall ha någon 
låsning för att hålla dem på rätt plats, eller om dessa går att kombinera. Andra 
faktorer som är viktiga är om den kommer att stå i ett eller flera lager på höjden 
samt om förpackningen fungerar både i eventuellt tråg samt styckeplockade.  
 
Låg ranking: Vid en mycket låg omsättningshastighet eller för varor som säljs 
direkt ur tertiärförpackning behöver ej lika stor vikt läggas vid att anpassa till 
denna typ av hantering. En del varor plockas dock in i butikshylla efter ett tag då 
den sålts i tertiärförpackning t.ex. i samband med kampanj, varför detta bör has i 
åtanke. 
 
Hög ranking: För varor med hög omsättningshastighet bör förpackningarna vara 
utformade för att underlätta upplockning och frontning. Men även när 
omsättningshastigheten är något lägre bör denna punkt viktas högt eftersom 
frontningen fortfarande är ett hanteringsmoment som sker frekvent. 

 
10. Planing och separering 

Sekundärförpackningen bör efter det att den tömts vara lätt att plana oavsett om 
komprimator används eller ej eftersom man även i butiker med komprimator, ofta 
planar för hand först till viss del för att förpackningarna ej skall ta lika stor plats. I 
samband med detta sker även materialseparering. Ofta sker detta ute i butik för att 
materialen sedan skall sorteras ute på lagret. Det är t.ex. viktigt att de olika 
materialen är lätta att separera, att de ej är hoplimmade. 
 
Låg ranking: För varor med låg omsättningshastighet så att denna typ av 
förpackningar sällan hanteras. Vikten av att förpackningen skall vara lätt att plana 
kan eventuellt vägas upp till viss del för produkter där det är extra viktigt att 
förpackningen håller genom hela hanteringen eller andra fördelar. Om 
förpackningen kan göras i ett material behöver ingen materialseparering ske. 
 
Kommentar: För primärförpackningar bör planing och separering få en låg 
ranking (eller strykas helt) eftersom dessa moment enbart sker efter det att varan 
lämnat butiken. För hantering i butik kan dessutom en primärförpackning som är 
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utformad att vara lätt att plana för konsument vara svårare att hantera pga. risk för 
läckage i svaga fogar, att de ej är tillräckligt formstabila eller klarar önskat 
staplingstryck. 
 
Hög ranking: För varor med hög omsättningshastighet, så att många sådana varor 
skall planas är det viktigt att de ej skall vara alltför svåra eller kräva stor kraft för 
att plana. Om förpackningarna måste göras i eller tjänar på att använda flera olika 
typer av material är det mycket viktigt att dessa kan separeras. Ju mer avancerade 
material och förpackningskonstruktioner desto viktigare är detta moment i 
hanteringen. 

 
5.3 Jämförelse av alternativa lösningar  
För att kunna välja mellan olika alternativa förpackningslösningar, kan dessa jämföras 
mot varandra med hjälp av parametrarna och rankingen. Den del av modellen som 
används till detta kan ses i Figur 14. Ett av alternativen väljs till referens och får noll för 
hur väl det uppfyller de olika parametrarna. De andra alternativen jämförs mot denna 
referens, får noll om den uppfyller parameterkravet lika bra, minus om det är sämre och 
plus om det är bättre än referensobjektet. Dessa summeras sedan för varje alternativ, med 
1 för plus och -1 för minus. Därefter räknas en viktad summa fram, där varje parameters 
ranking multipliceras med 1 för plus och -1 för minus. Det alternativ som får högst 
summa är det som bör användas. Om flera alternativ får liknande summor bör man 
undersöka för vilka parametrar plus och minus satts, och välja utifrån det och fördelar 
som eventuellt ej finns med i modellen. De minus som satts kan även användas för att 
visa på vad som kan förbättras med ett alternativ. 
 

 
Figur 14 Den del av PHEM som behövs för att utvärdera förpackningsalternativ 
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5.4 Sambandsmatris  
Sambandsmatrisen visar generella positiva och negativa samband mellan olika 
förpackningsparametrar, vilka alla är knutna till förpackningar och dess hantering i 
dagligvaruhandeln. De positiva sambanden är markerade med plus, negativa med minus, 
de där inget nämnvärt samband finns är ofyllda och de som är positiva eller negativa 
beroende på bl.a. val av konstruktion är markerade med x. Sambandsmatrisen kan ses i 
Figur 15. 
 

 

                                                                                                            
 

Figur 15 Den del av PHEM som visar samband mellan de olika parametrarna, den s.k. sambandsmatrisen. 
 
För att ge exempel på hur sambanden är satta kan sambanden för materialminimering 
förklaras enligt följande. Materialminimeringens negativa samband med identifiering har 
satts eftersom en större förpackning ibland kan behövas för att all information skall få 
plats. Negativt samband gäller även för standardisering. För att kunna minska antalet 
förpackningsvarianter är det svårt att använda den för den specifika varan optimala 
förpackningen. Det kan leda till att förpackningar väljs som skall klara de hårdaste 
påfrestningarna eller skydda den ömtåligare produkten också, vilket kan ge att andra varor 
blir överförpackade. Negativa samband är även satta för produktskydd, lyftning och 
bärning, stapling samt frontning och upplockning, eftersom en mindre mängd material 
kan leda till en mer svårhanterlig förpackning som ej klarar lika stora påfrestningar. När 
det gäller öppning beror sambandet på typ av öppningskonstruktion och mäng material 
som behövs för att den skall fungera korrekt. Viss planing kan underlättas av 
materialminimering, om detta inte kompenserats av starkare fogar exempelvis. Även 
separeringen kan försämras. Det är ofta att föredra att använda ett material, istället för att 
använda flera vilket kan behövas för att kunna minimera materialmängden. 
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För varje produkt och förpackning bör dock dessa generella samband gås igenom och 
anpassas eller sättas från grunden i en tom matris. 
 
De svarta rutorna visar där parametrarna möter sig själva. Detta samband har valts att ej 
tas med i studien trots att både positiva och negativa konflikter kan finnas inom ett och 
samma område. De triangelformade delarna på var sida om denna svarta diagonal är 
speglingar av varandra. För att få säkrare samband kan därför sambanden gås igenom rad 
för rad, för att därefter jämföra trianglarna. Finns avvikelser trianglarna emellan, bör detta 
ses över. 
 
Alla samband finns representerade på respektive triangel. Sambanden för en parameter 
kan således utläsas enligt nedanstående matris, där exempel visar hur alla samband för att 
lyftning och bärning visas i de gråmarkerade fälten i Figur 16. 
 

 
Figur 16 Sambanden för lyftning och bärning är markerade med grått. 

 
5.5 Exempel 
För att visa hur PHEM kan användas visas här ett exempel för en primärförpackning för 
ris. De vanligaste primärförpackningarna för ris är kartongkapsel eller plastpåse. Två 
andra förpackningsalternativ som valts att ha med i detta exempel är konserv- och 
glasburk.  
 
Första steget är att gå igenom parametrarna, avgöra vilka som bör få en hög, medel eller 
låg ranking och föra in H, M respektive L för detta i tabellen, se Figur 17. 
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Figur 17 PHEM: primärförpackning för ris; ranking med H, M eller L. 

 
Därefter skall detta göras om till en ranking där den mest kritiska parametern får siffran 
10 och den minst kritiska får siffran 1, se Figur 18
 

 
Figur 18 PHEM: primärförpackning för ris; ranking på fallande skala 10-1, där den för fallet mest kritiska 

parametern får siffran 10 
 
Därefter kan förpackningsalternativ utvärderas. I detta exempel har således de fyra 
alternativen kartongkapsel, plastpåse, konservburk samt glasburk förts in i matrisen och 
kartongkapseln har satts som referens. Att kartongkapseln är satt till referens innebär att 
det är mot detta alternativ de andra skall jämföras. Därefter sker parvis jämförelse hur väl 
de olika parametrarna bör uppfyllas för de olika förpackningsalternativen. Resultatet 
redovisas i Figur 19. 
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Figur 19 PHEM: primärförpackning för ris; parvis jämförelse mellan olika förpackningsalternativ mot 

alternativet kartongkapsel 
 
Som synes i Figur 19 och Figur 20 fick kartongkapseln den bästa summan. Utifrån denna 
utvärdering kan vara att gå vidare med den lösning som fick bäst resultat. Ett annat sätt 
kan vara att se om ett förpackningsalternativ kan förbättras för de parametrar där det fått 
sämre resultat än andra alternativ. 
 
Nästa steg är att gå in och studera var kritiska punkter eventuellt kan uppstå. Sambanden 
mellan parametrarna anpassas för det aktuella fallet. För de parametrar som blivit rankade 
med 6-10 bör de negativa sambanden utredas för att se hur en bra lösning kan nås, se 
Figur 20. Arbete bör i synnerhet läggas vid de kritiska punkter där två parametrar som 
båda fått hög ranking har negativt samband. 
 

 
Figur 20 PHEM: primärförpackning för ris; analys av vilka punkter som är mest kritiska för detta fall 
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5.6 Riktlinjer för parametrarna i sambandsmatrisen 
Som komplement till parametrarna i sambandsmatrisen kan man gå in på de 
underliggande parametrarna. Nedan finns ett antal sådana listade, samt riktlinjer på vad 
som bör eftersträvas för dessa. Dessa är sammanställda utifrån litteratur och väl beprövad 
praxis. 

1. Identifiering/information 

a. Streckkod 

Många krav och önskemål ställs på förpackningarnas streckkoder. 

• Storlek på streckkod 

• Placering, minst 20 mm från kant för primärförpackning och 
minst 32 mm +/- 3 mm från sekundärförpackningens botten och 
19 mm från sidan 

• Placering, ej över öppningskonstruktion, hörn mm. 

• Material så slätt och styvt som möjligt  

• Tryck av god kvalitet och med hög kontrast så att den lätt kan 
läsas av skanner även efter påfrestningarna genom hela kedjan 

• Gärna kod på minst två sidor 

• Väl synlig. T.ex. bör ej mönster på förpackningen samt text 
kamouflera den så att den är svårare att hitta. 

• Placering, där streckkod ofta är på liknande produkter 

• Placering bör ej vara förpackningens botten 

• Placering av streckkod stående på högkant, som en stege, om 
cylinderformad förpacknings diameter understiger 120  

b. Artikelnummer 

Artikelnummer som stämmer och är lätt att hitta och att läsa är viktigt för 
effektiviteten. 

c. RFID – Radio Frequency Identification 

RFID är små radiosändare/-mottagare och minnen, s.k. taggar, som kan 
användas som mer lättavlästa streckkoder. Detta är dock fortfarande 
ovanligt i butik. 

d. Innehåll 

Stor tydlig text/bild på så många sidor som möjligt för att göra det lättare 
att identifiera innehåll, alternativt om fönster kan göras i förpackningen för 
att kunna se innehållet. Varför man skall visa på så många sidor som 
möjlig är beroende av att förpackningarna kan hamna annorlunda än tänkt 
vid omlastning. Det är alltid viktigt att snabbt kunna hitta rätt förpackning 
för att underlätta vid ankomstkontroll, få bättre överblick vid beställningar 
samt för att snabbt kunna hitta produkt som helt saknas på hylla om kund 
frågar. 
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En fördel är om man kan se på förpackningen vad det är för typ av vara 
eftersom etiketter kan hamna fel. 

e. Innehållsförteckning 

Tydlig och noggrann förteckning över innehållet är viktigt, både i form av 
faktiskt innehåll men även gärna andel fett, kalorier, vitaminer mm.  

När det gäller utformning av information och instruktioner skall det vara så 
självinstruerande som möjligt när det gäller öppning, förslutning, innehåll, 
hantering, hållbarhet mm. Bilder och text skall vara så enkla och tydliga 
som möjligt och ha höga kontraster. Läsförståelsen påverkas av t.ex. 
fontstorlek, typsnitt och kontrast. Den påverkas av om texten skrivs 
kursivt, med fetstil, med gemener eller versaler, om flera språk används i 
samma mening av instruktionen, avstånd mellan ord och rader osv. 
Instruktioner om hantering bör placeras så att den kan läsas i samband med 
att aktiviteten utförs. Det bör även framgå om och i så fall vilken typ av 
verktyg som skall användas. (Nilsson och Rose 2005) 

f. Mängd 

Vikt eller volym bör redovisas tydligt och hur detta är uppmätt. 

g. Livslängd/hållbarhet 

Datum för hållbarhet för obruten samt bruten förpackning. Information om 
hur och var varan bör förvaras för att datumen skall gälla, t.ex. temperatur, 
ljus mm. 

h. Hanteringsinstruktioner 

Tydlig och lättförstådd information, eventuellt både i text och i bild om hur 
och var varan och förpackningen bör: 

• förvaras 

• öppnas  

• användas  

• doseras 

• återförslutas  

• planas  

• separeras 

• hur den skall sorteras mm. 

i. Märkning 

Tydlig märkning av hälso- och miljöfarliga varor 

j. Säljare 

Förpackningen skall kunna ge all information kunden önskar utan att 
anställda behöver besväras samt locka till köp utan att vara oärlig. 
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2. Materialminimering 
Materialmängden kan mätas i t.ex. g förpackning/kg produkt eller volymprocent. 
De val man gör för en förpackningsnivå, när det gäller materialval, tjocklek, form 
och konstruktion, påverkar även de val man behöver göra för de andra nivåerna.  

a. Material 

Val av material påverkar hur tjockt material som behövs men även fogar, 
öppningskonstruktion, planing, staplingsstyrka, vilka påfrestningar 
förpackningen kan klara mm. För att minimera material bör både 
materialtjocklek och materialslag studeras 

b. Överlappning  

Vid fogar vid förslutning av förpackning samt för öppningskonstruktion 
t.ex. bildas överlappning ofta. Fogen kan försöka minimeras om tillräcklig 
styrka ändå kan bevaras i fogarna. 

c. Formval 

Beroende på vilken form man väljer på förpackningen så kan mycket 
material sparas 

3. Produktskydd 

a. Vibrationer 

b. Stötar 

c. Tryck 

d. Elektrostatisk urladdning, ESD 

e. Fukt och vätska 

f. Gaser 

g. Mikroorganismer 

h. Temperatur 

Värme eller kyla kan skada vissa produkter, vilket bör förebyggas och/eller 
varnas för. 

i. Smak och lukt 

Produkten får ej vare sig ge eller ta smak eller lukt. 

j. Ljus 

En del produkter är även ljuskänsliga, vilket måste förebyggas och/eller 
varnas för. 

k. Damm och smuts 

För att förpackningen skall se snygg och lockande ut är det en fördel om 
material eller ytbehandling väljs för att motverka att damm och smuts 
fastnar på förpackningen 

 53



4. Fyllnadsgrad 

a. Formval för förpackning 

Val av förpackningens form påverkar betydligt både den inre och yttre 
fyllnadsgraden. Formen väljs bl.a. med tanke på distribution, hantering och 
marknadsföring. Bäst för att uppfylla både inre och yttre fyllnadsgrad är att 
ha en så fyrkantig förpackning som möjligt, detta är dock inte alltid 
lämpligt av andra orsaker. 

b. Produkt 

Typ av produkt påverkar hur hög fyllnadsgraden i de olika 
förpackningarna kan vara pga. att produktens form i vissa fall ej kan 
påverkas, som för exempelvis ägg. Men fyllnadsgraden kan även fungera 
som skydd på olika sätt för olika produkter. Chips och flingor t.ex. behöver 
en låg och mjöl, socker och dyl. en så hög fyllnadsgrad som möjligt. 
Vätskor bör ej ha 100 % fyllnadsgrad för att utrymme skall finnas för 
förändringar pga. temperatur osv. 

c. Modulanpassning 

Den yttre fyllnadsgraden kan förbättras med modulanpassning, 600x400 
mm vilket passar på lastpallen 800x1200 mm, med 1250 mm höjd. 

5. Standardisering 

a. Begränsa förpackningsvarianter 

• Flera varor kanske utan större kompromisser kan använda samma 
förpackningsgrund med olika etiketter, tryck och sleeves.  

• Anpassning av storlek och form för primärförpackningen kan leda 
till att samma sekundärförpackningar kan användas till flera 
primärförpackningar 

b. Modulanpassning 

Modulstandard, med basmodul för Europapallsystemet: 400x600 mm är 
både distribution och butiksinredning ofta uppbyggt efter. 

6. Lyftning och bärning 

a. Grepp 

• Handtag/ingreppshål eller kanter som kan användas att bära i 

• Ej vassa kanter 

• Ej för hal yta 

b. Dimensioner 

Dimensionerna på förpackningarna bör vara anpassade till antropometriska 
data. 

c. Moment 

• Tyngdpunkt nära kroppen ger ett lägre moment 

• Vikt max 15 kg 

d. Formstabil 
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En förpackning som ej är formstabil blir mer oberäknelig, saker kan 
inträffa som man ej är förberedd på. Materialet bör vara styvt och ej vekt. 

e. Stabil tyngdpunkt 

En förpackning utan stabil tyngdpunkt är även den svårare att förutse hur 
den kommer att bete sig. 

f. Förslutning av förpackning 

Stark limning för att hålla genom hanteringen, alla lyft och den 
sammanlagda lyftvägen. 

g. Arbetsställning 
Vid analys måste man tänka på i vilken arbetsställning momentet skall 
utföras, t.ex. att lyft i kassan sker i brösthöjd och ofta i ytterområdet. 

7. Öppning 
För att ha en väl fungerande manuell hantering krävs att de olika förpackningarna 
skall vara lätta att öppna. Här ses främst till sekundärförpackningens 
öppningsbarhet. Om ej öppningskonstruktionen fungerar som den skall ökar 
risken för skador på person eller produkt. Detta dels eftersom kraftåtgången kan 
bli högre och dels eftersom improviserade öppningsvarianter kommer att tas till. 
Om förpackningen ej öppnas som avsett kan det även leda till att 
sekundärförpackningen ej kan användas att presentera primärförpackningarna i, 
vilket både kan ge en sämre hantering och sämre försäljning. 

a. Antal grepp 

Antal handgrepp för en lättöppnad förpackning bör ej överstiga 14 

b. Öppningskonstruktion 

• Intuitiv öppningskonstruktion 

• Öppningsinstruktioner är speciellt viktigt för de konstruktioner som 
ej är intuitiva 

• Väl fungerande öppningskonstruktion. T.ex. skall eventuell rivtejp 
hålla, ha bra flik och ej förstöra/förfula förpackning, märkning osv. 

• Ej risk för försämring av konstruktionen, som att tejpning skall ske 
nära och därmed riskera att tejpa över öppningskonstruktionen 

• Innerförpackningen skall ej riskera att skadas vid öppningen  

c. Tidsåtgång 

Bör vara under 10 sekunder för att förpackningen skall anses lättöppnad. 

d. Kraftåtgång 

• Det är mycket viktigt att för stor kraft ej krävs för att öppna 
förpackningen. Detta kan påverkas av bl.a. material, konstruktion 
men även typ av grepp som behövs för att öppna förpackningen, 
t.ex. om den anställde behöver trycka, vrida eller dra. 

• Avstånd från kroppen till där momentet utförs påverkar också 

e. Presentation 
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Om primärförpackningarna skall presenteras i sekundärförpackningen är 
det viktigt att öppningskonstruktionen är anpassad för detta 

• Typ av produkt eller förpackning innanför påverkar vilken 
öppningskonstruktion som bör användas. T.ex. hur mycket av 
sekundärförpackningen som måste finnas kvar i hyllan. 

• Väl fungerande perforering för att kunna riva bort framkant av tråg 

• Ett sätt att göra sekundärförpackningen snyggare är genom att ha 
tryck på och att detta är anpassat efter öppningens konstruktion 
samt att ha en väl fungerade öppningskonstruktion som efterlämnar 
ett snyggt resultat. 

• Sekundärförpackning med primärförpackningar skall kunna 
hanteras även efter att den öppnats, vilket bl. a. påverkas av 
förpackningens storlek, material samt konstruktion 

f. Hjälpmedel 

• Hjälpmedel bör undvikas i största möjliga mån 

• Om hjälpmedel skall användas och innerförpackningarna är 
punkteringskänsliga, måste utrymme finnas så att risk ej finns att 
dessa skärs sönder 

8. Stapling 

a. Staplingsstyrka 

Förpackningen skall mekaniskt klara av trycket från de andra 
förpackningarna i stapeln, även efter eventuell omlastning, utan att vare sig 
produkt eller förpackning skadas. 

b. Formstabilitet 

Mer formstabila förpackningarna innebär att stapeln blir stabilare.  

c. Fyrkantighet 

Fyrkantighet är det bästa för stapling om flera staplar skall stå bredvid 
varandra. Annars skall åtminstone botten och topp vara plana.  

d. Låsning 

• Val av bäst lämpade låsningsfunktion av t.ex. urgröpning, taggar, 
lim med vidhäftning mm. 

• Låsning som kan passa till andra typer om olika märken används 
för t.ex. frukt. 

9. Frontning och upplockning i hylla 

a. Yta  

Lätt att skjuta/dra förpackningen på hylla kan underlättas med en slät 
botten och topp med hög ytfinhet. Dock kan det motsatta med en lite 
grövre yta, en låsning eller styrande funktion för att få en förpackning att 
stå rätt på den undre och inte halka vara en lika stor fördel. Exempel på 
detta kan vara en urgröpning i glasburkens lock, en rundad underkant på 
konservburken för att passa i kanten på översidan på den undre eller 
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sekundärförpackningars ”tagg- och hål” - konstruktion. Dessa gäller både 
mellan två sekundärförpackningar, mellan två primärförpackningar, mellan 
botten på en sekundärförpackning och översidan av primärförpackningar 
eller när primärförpackningar skall förflyttas i en sekundärförpackning.  

b. Botten 

 Om botten är stabil, styv och platt är förpackningen enklare att ställa, flytta 
horisontell i hyllan samt att stapla. Större botten ger dessutom att 
förpackningen står stabilare. 

c. Topp 
Om varan skall staplas och stå i minst två lager bör toppen av 
förpackningen också är stabil och platt. 

d. Formstabil 

En förpackning som är formstabil är enklare att hantera, att greppa, lyfta 
och bära såväl som att ställa, stapla och skjuta. Om förpackningarna är 
formstabila och styva är det dessutom möjligt att skjuta flera förpackningar 
samtidigt vilket kan vara svårt annars. 

e. Låg tyngdpunkt 

En förpackning med låg tyngdpunkt ställs enklare och står stadigare. 

f. Primärförpackningar i sekundärförpackning 

• Komma åt primärförpackning från sidan av sekundärförpackningen 

• Komma åt alla primärförpackningar som står i hyllan ovanifrån för 
att kunna fronta. 

• För att underlätta frontning när sekundärförpackning används i 
hylla, bör bakkanten ej täcka hela primärförpackningen utan sluta 
en bit ner. Detta för att det skall vara lättare att få tag på sista 
förpackningen och dra dem framåt. 

• Primärförpackningar bör kunna stå själva i och utan sekundär-
förpackningen. Insatser i sekundärförpackningen, som används för 
att primärförpackningen skall stå bättre, försvårar frontningen och 
gör att arbetet tar längre tid. Dessutom finns ej lösning att ställa de 
primärförpackningar som finns kvar från föregående 
sekundärförpackning när den senare tas bort och ny ställs dit, t.ex. 
för tomatpuré eller om sekundärförpackningen gått sönder. 

g. Presentation 

 Sekundärförpackning som används i hyllan bör vara lätt för kund att se 
varorna i och plocka varor ur, och lätt för den anställde att plocka upp 
öppnad förpackning i hylla samt att fronta varor i. Sekundärförpackningen 
bör utformas för ett lager av primärförpackningar. Eftersom det vanligaste 
skälet till varför varorna styckeplockas är att det är snyggare så bör 
sekundärförpackningen utformas för att vara snygg när den är öppnad, så 
att den kan användas direkt i hylla. 

• Produkterna skall synas i hylla även om de exponeras i den 
öppnade sekundärförpackningen 
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• Om sekundärförpackningens framkant skall avlägsnas bör en 
välutformad perforering finnas. Skäl till att framkanten eventuellt 
avlägsnas är t.ex. att det skall bli snyggare och vara mer säljande, 
att kunder skall slippa se sekundärförpackningen och att det skall 
vara enklare för kund att ta primärförpackning från hylla. Detta 
gäller enbart om produkt kan stå utan framkant. 

• Om framkant skall vara kvar bör den vara snygg, t.ex. färgad, med 
varumärke på och ej för hög. 

• Om primärförpackningarna skall presenteras i sekundär-
förpackningen är det viktigt att öppningskonstruktionen är 
anpassad för detta. 

• Primärförpackningar bör även ha tryck på sidan, även om de skall 
presenteras på högkant i sekundärförpackningen. Detta för de fall 
där sekundärförpackningen t.ex. går sönder och produkterna skall 
kunna säljas ändå.  

• Typ av produkt eller förpackning innanför förpackningen som 
öppnas, påverkar vilken öppningskonstruktion som bör användas. 
T.ex. hur mycket av sekundärförpackningen som måste finnas kvar 
i hyllan. 

• Om tråg används bör kanterna vara tillräckligt höga så att 
förpackningarna står kvar ordentligt efter det att förpackningen 
öppnats och medan den skall hanteras i hylla. Denna kant får dock 
ej försvåra för kund att ta primärförpackning därur. Eventuellt kan 
detta lösas med en väl fungerande perforering så att framkanten kan 
rivas bort snyggt, då tåget står på plats i hyllan. Om framkanten kan 
avlägsnas lätt och snyggt kan dessutom hela förpackningen synas 
och på så sätt vara mer tydlig och säljande. 

h. Vikt 

Vid analys av vikt och moment vid hantering av förpackningar måste man 
tänka på att lyft sker i kassan i brösthöjd och ofta i ytterområdet. 

i. Hyllanpassning 

• Storlek på sekundärförpackningarna bör anpassas till avsett 
hyllutrymme. Antalet primärförpackningar bör ej maximeras, plats 
bör lämnas så att eventuella förpackningar som ej ännu sålts också 
får plats 

• Antalet primärförpackningar i sekundärförpackningen måste 
anpassas till avsett hyllutrymme, både för bredd och djup.  

• Avstånd mellan hyllplan skall rymma förpackning/-ar samt 
utrymme att kunna sticka in arm vid frontning 

j. Förpackning i expopall 

• Varor som tillfälligt skall presenteras i expopallar skall enkelt 
kunna plockas in på ordinarie hyllplats när kampanj är över. T.ex. 
bör det vara en vara som normalt finns och i samma storlek som 
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normalt. De bör även vara lätta att hantera, t.ex. packade i 
sekundärförpackning i expopallen. 

• Varor som presenteras i expopallar skall kunna plockas enkelt av 
kund oavsett mängd kvar. 

10. Planing och separering 

a. Lätt att förstå 

• hur förpackningen enklast planas 

• hur man skall separera material enklast 

• hur man skall sortera materialen 

b. Planing av engångsförpackningar 

• Relativt svag limning om kraftigt material, ev. tejp istället om 
kraftigare sammanhållning krävs. Tejp kräver dock ofta hjälpmedel 
vilket bör undvikas.  

• Klent material eller bra perforering om stark limning 

• Låg kraftåtgång 

• Antal grepp 

• Ej vassa kanter 

• Få delar efter planing 

• Instruktion om hur enklaste planing kan ske, kan underlätta 

c. Separering 

• Få helst enbart ett material 

• Lätt att separera material, limning och dylikt av olika material bör 
undvikas 

• Låg kraftåtgång 

d. Flergångsförpackningar 

För flergångsförpackningar skall dessa vara enkla att plana eller att stapla 
för att minimera platsåtgång på lager samt i returhanteringen 

 
Exempel på andra betydelsefulla parametrar som ej finns i PHEM 

1. Arbetsorganisation 
Arbetsorganisationen påverkar förpackningshanteringen kraftigt. T.ex. är det stor 
skillnad för en kassör som enbart sitter i kassa mot en som delar av arbetstiden får 
göra andra arbetsmoment. Ofta saknas bra rutiner för att registrera produkter som 
skall skrivas av pga. skada eller att de blivit för gamla, vilket kan leda till såväl 
försvårad beställning som att ekonomiska förluster ej kan förklaras fullt ut.  

 
2. Butikslayout 

Butikslayouten påverkar i stor grad vilken typ av förpackningar som kan fungera i 
butik, pga. storlek på butik, typ av butik och image. Butikslayouten är också viktig 
för hur väl och hur riskfylld hanteringen är. Det kan t.ex. vara trångt i utrymmet 
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bakom butiken eller svårt att ta sig fram med plockvagnarna i butiken pga. 
ojämnheter eller nivåskillnader i golv, skarpa krökar, trånga gångar eller att 
upplockning måste ske medan butiken har kunder. Ett annat problem är att många 
butiker ej har något större lager utan att alla varor skall upp på hyllan oavsett om 
det finns plats eller ej. Detta kan leda till riskfyllda situationer som t.ex. att varor 
placeras ovanpå hyllbelysningen, vilket förutom att det är arbete högt över 
axelhöjd även kan leda till att produkten blir dålig pga. värmen eller att den faller i 
marken eller att en produkt faller ner och skadar kund eller personal. Det kan även 
innebära problem när kunder ändrar sig i kassan och kassören får ta hand om och 
lagra dessa varor och det ej finns utrymme förberett för det.  

 
3. Återvinning och återanvändning 

Att använda återvunnet material och anpassa produkter och förpackningar till att 
återvinnas eller återanvändas är mycket viktigt. Glas tillverkad av återvunnet glas 
sparar 20 % energi jämfört med om det tillverkas från ny råvara, återvinning av 
aluminium sparar 95 % av energin som annars skulle krävas för att framställa nytt 
aluminium och återvinning av stål sparar 75 %. Dessutom är energiinnehållet i ett 
kilo plastförpackningar lika stort som i ett kilo olja. Ur detta kan man tydligt 
utläsa stora fördelar med att anpassa förpackningar för att underlätta återvinning. 
Enligt en SIFO-undersökning gjord 2005 anser 56 % av svenska folket att 
förpackningar ska återvinnas, vilket kan jämföras med 46 % 2004. Stödet hade 
alltså ökat och största ökningen hade skett bland männen, som ökat från 45 % till 
60 %. Dessutom sade 53 % av svenska folket att de sorterar samtliga 
förpackningsslag. För alla tillfrågade fördelade sig svaren för vilket materialslag 
man källsorterar enligt: 

• Metallförpackningar 72 % 
• Plastförpackningar 67 % 
• Pappersförpackningar 76 % 
• Glas 93 %  

Dock visar dessa siffror ej om alla förpackningar av dessa slag sorteras utan enbart 
att de tillfrågade sorterar sådana förpackningar. Detta kan därför ej översättas i hur 
stor del av dessa typer av förpackningar som källsorteras. I Sverige återvinns dock 
ca 753 000 ton förpackningar per år, vilket gör Sverige till ett av de bästa 
återvinningsländerna i världen. (FTI, 2007)  

 
4. Farliga material 

Farliga material bör i mesta möjliga mån alltid undvikas 
 

5. Engångs- eller flergångsförpackningar 
Ett svårt val att göra när det gäller förpackningar är om man skall använda sig av 
en- eller flergångsförpackningar. Vilket system som är mest effektivt beror helt på 
de skilda förutsättningar som gäller för varje enskilt fall. Faktorer som kan 
påverka valet är t.ex. kapitalbindning, transportkostnader, returhantering, svinn, 
miljö och ergonomi. Andra faktorer som påverkar detta val är avstånd 
förpackningen skall transporteras samt om det exempelvis är en säsongsbetonad 
vara, se Figur 21. Ett jämt flöde av beställningar och korta avstånd som de tomma 
förpackningarna skall transporteras tillbaka gör att flergångsförpackningar 
fungerar bra. Om det är en starkt säsongsbetonad vara innebär detta att de perioder 
leveransmängden ej är stor så behövs lagerutrymme där flergångsförpackningarna 
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kan förvaras, varför man ofta istället väljer engångsförpackningar i dessa 
situationer. (Dominic et al, 2000) 
 

Låg Hög 

Långt 

Kort 

Säsongsvariation i efterfrågan

Transport-
avstånd 

Engång 

Engång/flergång 

Flergång

 
Figur 21 Två av faktorerna som påverkar valet mellan engångs- eller flergångssystem är transportavstånd 

och säsongsvariation i efterfrågan. (Dominic et al, 2000) 
  

6. Kassa 
För att en förpackning skall fungera bra i förpackningshanteringen i kassan bör 
t.ex. streckkoden vara väl utformad, av hög kvalitet och bra placerad, gärna på 
flera sidor av förpackningen. Förpackningens dimensioner bör vara anpassade till 
kassabandets mått och påsar och andra förpackningar med flikar och dylikt som 
lätt kan haka i eller fastna bör undvikas. Det är också bra om förpackningarna är 
greppvänliga, formstabila med en fast tyngdpunkt samt har relativt låg vikt. En 
fördel är också om varorna är skyddade så bra att sortering ej behöver göras efter 
registrering för att undvika skadade varor. 

 
Annat som har att göra med varuhanteringen i kassan, som enbart indirekt är 
kopplat till förpackningen är t.ex. att det bör finnas ett väl utformat och tydligt 
system för varor som inte kan skannas. Ett sådant exempel är att det bör finnas 
tydligt för både kassörer och kunder vilka varor som är stora eller tunga så att de 
ej behöver lyftas upp på bandet, samt hur dessa istället skall registreras. Det 
underlättar även att ha bilder på de varor som skall slås in manuellt, som bröd, 
frukt och grönsaker, så att de olika varorna lättare kan identifieras. En annan sak 
är att de påsar som används för varor i lösvikt också bör utformas för att underlätta 
identifiering, med t.ex. plastfönster i papperspåsarna. 
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6 SLUTSATSER 
Hantering är inom logistiken ett viktigt delområde för att skapa ett effektivt flöde. För att 
få en effektiv manuell hantering är det viktigt med en god ergonomisk utformning. En 
förpackning som är lätt att hantera har även starkt positivt samband med miljön, bl.a. 
eftersom risken för spill och kassationer då minskas. Dessa samband visar på att det även 
finns ekonomiska fördelar med att förbättra ergonomin för alla användare genom kedjan.  
 
För att nå ut till fler med varför hänsyn bör tas till ergonomin, är det viktigt att ta fram en 
metod som är enkel att förstå och att använda. För att uppnå detta måste förenklingar och 
generaliseringar göras. Även om bilden då ej blir fullkomlig så kan vissa förbättringar 
göras och en del problem sannolikt undvikas. Nya tankegångar eller arbetssätt är alltid 
lättare att ta till sig om det inte kräver mycket extraarbete eller är komplicerat. 
 
En av problemformuleringarna gällde om nyckeltal kunde tas fram för att jämföra de tre 
områdena miljö, logistik och ergonomi för förpackningar mot varandra på ett enkelt sätt. 
Kvantifiering av den manuella förpackningshanteringen i butik skulle kunna leda till att 
man kan få mätbara resultat och tydligt se var eventuella förbättringar kan göras. På så 
sätt skulle man lättare kunna jämföra olika alternativ. För att kunna göra en god 
jämförelse bör dessa nyckeltal relateras till samma typ av värde, som t.ex. tid eller pengar. 
Då många vinster och problem som uppstår som konsekvens av ett beslut inom 
delområdena kan vara svåra att mäta eller värdera, och dessutom att arbetsrelaterade 
problem ibland märks först efter lång tid och då är svåra att koppla till ett visst moment, 
blev slutsatsen att detta ej går att lösa inom ramen för detta arbete. Eftersom många 
faktorer påverkar t.ex. hur väl de manuella hanteringsmomenten kan utföras eller hur 
skadliga de kan vara, kunde ej heller enkla, rättvisande gränsvärden och riktlinjer tas 
fram. 
 
En modell har kunnat tas fram baserat på teori som används vid produktutveckling. Tio 
betydelsefulla parametrar för förpackningshantering i butik har kunnat urskiljas efter 
litteraturstudier, observationsstudier i tre dagligvarubutiker samt intervjuer med 
butiksanställda och förpackningskunniga. De parametrar som valdes är 
identifiering/information, materialminimering, produktskydd, fyllnadsgrad, 
standardisering, lyftning och bärning, stapling, öppning, frontning och upplockning i 
hylla samt planing och separering. 
 
Modellen visar en del av komplexiteten för de skilda kraven på en förpackning. Den 
åskådliggör sambanden mellan de valda parametrarna inom ergonomi, miljö och logistik 
med avseende på förpackningshantering och var de områden finns med mest 
konflikterande intressen. Modellen är tänkt att användas i ett tidigt skede i 
förpackningsutvecklingen och kan där visa de kritiska punkter som behöver studeras 
djupgående för att hitta en bra lösning. Med hjälp av modellen kan även 
förpackningsalternativ jämföras och utvärderas.  
 
Modellen visar vilken förpackning som fungerar bäst ur ett butikshanteringsperspektiv 
och var kritiska punkter finns för en del förpackningsparametrar inom miljö, logistik och 
ergonomi vilka påverkar butikshanteringen. Den visar också ett möjligt sätt att gå tillväga 
för att jämföra miljö, logistik och ergonomi även inom andra delar av förpackningens 
värdekedja.  
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7 DISKUSSION 
Då modeller är en förenklad bild av verkligheten måste man vara medveten om att de 
faktiska riskerna kan över- eller undervärderas och vissa helt förbises. För en mer exakt 
bedömning krävs att mer ingående arbete där fler faktorer beaktas utföra.  
 
Eftersom modellen är uppsatt för att ta fram en förpackning som fungerar väl i butik, 
behöver inte resultatet vid jämförelsen av förpackningsalternativ innebära att det är just 
den förpackning med högst summa man skall välja och att de andra förslagen skall 
förkastas. Detta eftersom det är viktigt att se förpackningen ur ett holistiskt perspektiv, att 
se att den både fungerar i alla led men även att förändringarna är ekonomiskt försvarbara. 
Syftet med arbetet har dock enbart varit att studera förpackningshantering i butiksled.  
 
Det man även bör ha i åtanke är att den framtagna modellen är en subjektiv metod, varför 
resultatet kan färgas av den som använder modellen. Säkerheten i utslaget kan ökas 
genom att flera genomför den vilket sedan sammanställs, eller att modellen genomförs i 
grupp. 
 
En svårighet är också det att det kan vara svårt att vara insatt i samtliga områden; 
ergonomi, miljö och logistik och förpackningshantering i butik, vad som där fungerar 
bättre eller sämre. För att underlätta detta har generella samband satts upp att ha till stöd 
om så önskas, som dock måste anpassas för respektive produkt och förpackning.  
 
Tre butiker olika till både storlek och kedja valdes för observationsstudierna för att sprida 
resultatet, se mer generella mönster och öka validiteten. Fler intervjuer och enkäter kunde 
dock ha gjorts för mer statistiskt säkert resultat. Detta har dock försvårats av att det har 
varit svårt att engagera anställda som har åsikter om den manuella hanteringen och 
förpackningar och kan tänka sig att ställa upp.  
 
Studien kan både ha gynnats och missgynnats av egna erfarenheter av att ha arbetat i 
butik. Detta eftersom objektiviteten kan ha försämrats, samtidigt som kunskap om vanliga 
problemområden och risker underlättat bl.a. intervjuerna. 
 
Förbättringsarbetet av både denna modell och andra studier skulle underlättas om det 
utformades bra system för att anmäla spill och kassationer, arbetsrelaterade skador och 
sjukdomar samt för att ta till vara på anställdas eventuella åsikter och idéer. 
 
I ett fortsatt arbete bör modellen testas mer för att säkerställa resultatet och eventuellt 
göra justeringar eller vidareutveckling av modellen. Riktlinjerna för de underliggande 
parametrarna bör i ett fortsatt arbete vidareutvecklas och detaljeras mer. I denna variant 
kan riktlinjerna mer ses som exempel på komplexiteten och visa en del av det som bör tas 
hänsyn till vid förpackningsutformningen. 
 
Det vore intressant om denna typ av modell kan tas fram även för de andra delarna av 
varuflödeskedjan. Detta för att kunna se vilka alternativ som fungerar bäst med avseende 
på hantering för alla aktörer för att få ett bättre val av förpackningssystem. En annan 
intressant frågeställning för ett fortsatt arbete vore att se om modellen kan anpassas till att 
gälla även för andra typer av varor än kolonialvaror. Ytterligare ett intressant perspektiv 
skulle vara att se vad kunden anser viktigast för förpackningar i butik. 
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8 ORDLISTA 
Antropometri 
Läran om människans proportioner. 
 
Arbetsolycksfall 
Olycksfall som inträffat på arbetsplats eller annan plats där den skadade vistats i eller för 
arbetet. 
 
Arbetssjukdom 
Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall kallas arbetssjukdom. 
Exempel på detta är belastningsskador, allergier och hörselskador. 
 
Arbetsskada 
Skada som orsakats av arbetet eller uppstått på väg till eller från arbetet. 
 
Dagligvaror 
Varor som fyller dagliga inköpsbehov, framförallt livsmedel men också kemisk-tekniska 
produkter, tidningar, tobak och blommor som finns i en livsmedelsbutik. 
 
Förpackning 
Alla produkter som framställs av material av något slag och som används för att 
innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutlig 
produkt och från producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som 
används i samma syfte ska betraktas som förpackningar. Ur Direktiv 94/62/EG 
 
Förpackningsinsamlingen 
Förpackningsinsamlingen var tidigare det gemensamma samarbetsorganet för 
materialbolagen Returwell, Svensk Kartongåtervinning (numera tillsammans som 
Returkartong), Plastkretsen och MetallKretsen. Bolagets uppdrag var att informera om 
insamling och återvinning av förpackningar samt att samordna etablering och drift av 
återvinningsstationer. Förpackningsinsamlingen upphörde den 31 december 2004 och 
verksamheten gick över i det nya bolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.  
 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI 
FTI ägs av materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen och Pressretur. 
Dessutom har Svensk GlasÅtervinning genom avtal en plats i FTI:s styrelse och deltar i 
bolagets utformning. FTI är de fem materialbolagens gemensamma samarbetsorgan med 
uppdrag att arbeta med dagliga och gemensamma frågor gällande skötsel och drift av 
återvinningsstationer FTI ersatte den 1 januari 2005 Förpackningsinsamlingen.   
 
Förpackningsproducent 
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en 
förpackad vara. 
 
Garantiförslutning 
Garantiförslutning innebär en försegling som när den är obruten visar att ingen 
manipulerat varan och att tillverkaren därmed kan garantera dess kvalitet och säkerhet. 
Detta kan vara en etikett eller tejp, oblat över öppningen eller skruvförslutning med ring, 
vilka bryts när förpackningen öppnas eller t.ex. ett klickljud vid första öppningen. 
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Indikator 
En indikator är en företeelse som visar eller röjer en annan företeelse alternativt är ett 
medel eller en anordning för påvisande av något. 
 
Kvalititativa data och metoder 
Kvalitativa data kommer från det latinska ordet qua´litas som betyder kvalitet och handlar 
om egenskaper hos något. Metoder och analyser som använder sig av kvalitativa data som 
grund fokuserar mer på egenskaper och kvaliteter och innefattar en subjektiv bedömning. 
Dessa är speciellt viktiga när det gäller undersökningar där det kan vara svårt eller 
omöjligt att sätta siffror på något som t.ex. när det gäller good will, förståelse, känslor, 
flexibilitet, jämförande bedömningar, intryck, åsikter o.s.v. Dessa metoder kan användas 
för att identifiera risker och beskriva skeenden vid olika förutsättningar. (Nystedt 2000) 
(Högberg 2005) (Åsberg 2001) 
 
Kvalitativa metoder kan följa två riktlinjer. Antingen kan man använda sig av 
professionell bedömning med experter inom valt område med t.ex. en walk-through 
survey. Skadehistoria eller liknande och samtal med de anställda är då bra som 
komplement. Det andra spåret är en checklista over riskfaktorerna vilket ofta är ett snabbt 
och enkelt sätt. Om risker finns bör sedan fortsatta studier göras på dessa områden med 
kvantitativa eller semikvantitativa metoder. (The Eastman Kodak Company 2004) 
 
Kvantitativa data och metoder 
Kvantitativa data kommer från ordet qua´ntitas, kvantitet och beskriver också egenskaper 
men i form av exempelvis mängd, antal och storlek oberoende av hur någon uppfattar 
dem. Metoder som grundar sig på kvantitativa data är objektiva metoder. Man kan med 
dessa ta fram sannolikheten att något skall inträffa eller analysera konsekvenserna. Dessa 
metoder resulterar ofta i ett värde. (Nystedt 2000) (Högberg 2005) (Åsberg 2001) 
 
Ledtid  
Ledtid är tid från order till dess att godset anländer. 
 
Nyckeltal 
Dessa visar relationer mellan olika storheter eller parametrar uttryckt som kvoter. 
Nyckeltal kan förklaras med ”tal som komprimerar information i syfte att göra den mer 
lättillgänglig för en användare”. Nyckeltal likställs dock ibland med indikatorer. 
 
Omsättningshastighet 
Visar hur länge en produkt ligger i lager 
 
Primärförpackning alt. konsumentförpackning 
Förpackningar som på försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga användaren, 
dvs. den förpackning som bärs hem av konsumenten. 
 
Producentansvar 
Producentansvaret för förpackningar innebär att den som tillverkar förpackningar också 
ansvarar för att de ska kunna samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt 
efter konsumentens förbrukning. Producentansvar finns också för tidningar, bilar, däck 
samt elektriska och elektroniska apparater, inklusive glödlampor. 
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REPA 
REPA (Reparegistret AB) ägs av Plastkretsen, Returkartong och MetallKretsen. Svenska 
företag kan ansluta sig till REPA och betala förpackningsavgifter för plast-, 
papper/kartong- och metallförpackningar. Därmed uppfyller de sitt producentansvar för 
förpackningar av dessa material. Avgifterna finansierar insamlingen och återvinningen. 
 
Sekundärförpackning alt. butiksförpackning eller gruppförpackning 
På försäljningsstället omfattar dessa en grupp av ett visst antal säljenheter, dvs. det är den 
förpackning som hanteras av butiken. Gränsfall i denna kategori är bl.a. de som fungerar 
som både sekundär- och tertiärförpackning t.ex. dryckes- och brödbackar. 
 
Semi-kvantitativa eller halv-kvantitativa metoder 
Metoder som grundar sig på detta kallas ibland graderingsmetoder eller indexmetoder, 
vilka är lite mer detaljerade än analyser med kvalitativa data och där mått på 
konsekvenser eller sannolikheter kan finnas med i form av storleksordningar. (Nystedt 
2000) (Åsberg 2001) (Högberg 2005)  
 
Slitslådor 
Slitslådorna är i princip tillverkade i ett stycke hopfogat genom häftning, limning eller 
tejpning. De försluts som regel i både lock och botten. Det finns slitslådor med rivtejp, 
perforering eller utan öppningshjälpmedel. (Hermansson 2001) 
 
Tertiärförpackning alt. transportförpackning 
Det är de förpackningar som är utformade för att underlätta hantering och transport av ett 
antal primär- eller sekundärförpackningar för att förhindra skador vid fysisk hantering 
eller transportskador. Dessa är ofta en rullbur eller en EUR-pall och sträckfilm, 
mellanark, toppark, kantskydd, hörnskydd mm. som ofta används till pallen. 
 
Wrap-aroundlådor 
Dessa förpackningar eller omslag är stansade, som regel tillverkade i ett stycke kan 
användas utan hopfogning. Låsanordningar med flikar är vanliga istället. Wrap-
aroundlådor medger en snabbare automatisk inpackning än slitslådor eftersom arket sveps 
runt primärförpackningarna. Det finns wrap-aroundlådor med rivtejp, perforering eller 
utan öppningshjälpmedel. (Hermansson 2001) 
 
Återanvändning 
En produkt som återanvänds i samma funktion, till exempel en returflaskor.   
 
Återvinning 
Upparbetning av material i en produktionsprocess för att därefter kunna används på nytt. 
 
Återvinningscentral 
En bemannad inlämningsplats som kommunerna, eller i vissa fall privata 
avfallsentreprenörer, ansvarar för.  
 
Återvinningsstation 
Obemannade platser med behållare där hushåll kan lämna sina sorterade förpackningar 
och tidningar. Materialbolagen och deras samordningsentreprenörer ansvarar för driften, 
FTI etablerar stationer och övervakar städ- och samordningsfunktionerna. 
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10 BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 Logistik 
Om man ser till de i av Klevås (2005) introducerade logistikaktiviteterna ges förklaring 
till dessa samt hur val av förpackning kan påverka de olika aktiviteterna enligt 
nedanstående lista. 
 
Kundservice 
Kundservice kan förklaras med ”…getting the right product to the right customer at the 
right place, in the right condition and at the right time, at the lowest total cost possible”. 
Förpackningslösningen måste därför klara all hantering genom hela kedjan. Den har 
möjlighet att där underlätta eller försvåra och påverkar på så sätt bl.a. ledtider, direkta och 
indirekta kostnader, produktens skick vid leverans mm. 
 
Krav på beräkning/planering samt inventeringsledning 
Detta handlar om hur mycket som skall beställas hem och hur mycket som skall levereras. 
Ett sätt att underlätta detta är att senarelägga produktdifferentiering.  
 
Logistisk kommunikation 
Logistisk kommunikation är mycket viktig både vertikalt och horisontellt inom 
organisationen samt mellan de olika parterna i kedjan, särskilt som olika delar i kedjan 
har olika krav på förpackningslösningen. För att underlätta hantering, inventering, följa 
eller spåra gods är det vanligt med att antingen använda sig av streckkod eller RFID-
teknologi. 
 
Materialhantering 
Vid förflyttningar påverkar förpackningslösningen mycket. Aktiviteter som påverkar 
materialhanteringen är t.ex. orderdesign, eliminering av tomma ytor, att produkter som 
skall fraktas ej är monterade, minskning av vikt mm, modulanpassning med ökad 
hanterings- och transporteffektivitet, minimering av tid för avlastning, skador på produkt 
mm och kommunikation som innehåll, instruktioner för hantering, spårbarhet mm. 
Materialhanteringens roll i ett företag anser Rislund (2006) central för både vinst och 
effektivitet. Det är viktigt att alla materialhanteringsfunktioner fungerar väl för att detta 
skall kunna uppnås. En del materialhantering kan vara onödig och dålig men detta innebär 
inte att all är det. Många kan anse att det är ett nödvändigt ont med materialhantering som 
man helst skall ta bort helt, vilket leder till att arbete ej läggs på att förbättra den 
materialhantering som sker. Dock borde det vara tvärtom, företagen bör ställa frågan 
varför hanteringen sker. Det kan vara bra för ett företag att analysera vilka delar av 
materialhanteringen som tillför extra värde till produkten och försöka rationalisera bort de 
övriga. Så många hanteringsaktiviteter som möjligt bör därefter integreras i ett 
koordinerat materialflödessystem för att kunna förenkla och optimera materialflödet, antal 
förflyttningar och utrustning.  
 
Behandling av order 
Innefattar att ta emot en order, ha koll på lagerstatus och klara ordern mm. Elektroniska 
system underlättar när det gäller att ha lagernivåer under uppsikt bl.a. Förpackningen kan 
fungera som bärare av denna information genom streckkoder, RFID mm. 
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Förpackning 
Den optimala förpackningen ur logistiksynpunkt vore den perfekta kuben. Då detta 
kanske inte är realistiskt bör man i alla fall se till att ha en förpackning som klarar 
distributionsmiljön utan att överförpacka, detta gäller alla förpackningsnivåerna, samt att 
maximera fyllnadsgrad av pall, container osv., och minska material- och logistikkostnader 
 
Support med delar och service 
Att kunna ge snabb service är mycket viktig och för att kunna lyckas med detta är 
förpackningslösningarna viktiga och kostnaden är starkt beroende av effektiviteten i 
materialhanteringen.  
 
Placering av fabrik och lager 
Avstånden en produkt skall fraktas samt de fysiska påfrestningarna produkten och 
förpackningen skall klara under distributionen är betydelsefullt vid förpackningsval. De 
olika klimat, temperaturer, fuktighet och de biologiska skillnaderna som svamp, bakterier 
och insekter som är beroende av var tillverkning, lager och försäljning sker påverkar även 
val av förpackning. Det kan även ske i motsatt riktning att man väljer att lägga 
tillverkningen så att man får färre eller mindre motsägelsefulla krav på förpackningen.  
 
Anskaffning 
Strategin kring anskaffning av material eller tjänster bör inkludera förpackningar också 
eftersom dessa ofta utvecklas och produceras av ett annat företag. 
 
Hantering av returer 
Detta är ofta en svår och dyr process eftersom det är små kvantiteter, men nödvändiga. 
Även för dessa returer krävs förpackningar.  
 
Omvänd logistik 
Innefattar de logistiska delarna av hur borttransport och hantering av avfall går till. 
Kostnaderna för detta är beroende av mängden förpackningsmaterial, och ju mindre desto 
billigare. Hur mycket som behövs beror på distributionsmiljö och produktegenskaper.  
 
Transport 
Detta är ofta den största kostnadsposten inom logistiken. Förpackningslösningen påverkar 
fyllnadsgraden och på så sätt transportkostnaden.  
 
Lager 
Lager och lagring innefattar hur lagret ser ut, dess orientering, ägare, automatisering, 
utbildning av anställda t.ex., och påverkar kostnaderna i form av storlek och 
staplingsbarhet.  
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10.2 Bilaga 2 Konstruktionsparametrar för förpackningar 
Det finns mycket som påverkar hur en förpackning bör konstrueras. Nedan i Tabell 3 är 
de parametrar som framkommit under litteraturstudien och intervjuerna listade. Dessa är 
enbart mycket grovt bearbetade och sorterade. 
 
Tabell 3 Konstruktionsparametrar som framkommit under detta arbetes litteraturstudier och intervjuer. 
Fysiskt skydd Marknadsföring av produkt 
dimensioner form/storlek intryck 
styrka vid tryck uppifrån kvalitetsimage 
styrka vid tryck från sidan värde av att synas 
stötabsorption värde av igenkänning 
hållfasthet vid fall marknadsföring av varumärke 
krossningsskyddad integration/expansion av sortiment 
punkteringsmotstånd kunna se produkten 
vibrationsmotstånd dekorationer/färger 
Kvalitet tryckkvalitet 
livslängd tryckmetod 
användningsfrekvens material 
form/volym lack 
kvalitetskontroll storlek på tryck 
kompatibilitet förpacknings-/produktmaterial antal språk 
godkända förpackningsmaterial målgrupp; ålder, kön, socioekonomiskt mm. 
allergena faktorer trender 
skydd  mot/av vätskor och fukt regionalt, nationellt, internationellt 
skydd mot gaser och lukter juridiska och kulturella aspekter, värderingar 
värme säsongsbundet 
kyla grossist/detaljhandel 
får ej ge/ta smak storlek, volym 
toxicitet värden 
ljusskydd konkurrerande produkter och märken 

Design skydd mot mikroorganismer 
förslutning som tydligt visar manipulering historik 
garantiförslutning lojalitet mot märke 
Produktinformation lojalitet mot ursprunglig målgrupp 
hög läsbarhet av text originalitet eller kopierad strategi 
tydlig information; nödvändig och stödinformation ny/omdesignad/uppdaterad/utvecklad produkt 
placering av information motivation till köp 
streckkod värde-för-pengarna-intryck 
kunna se produkten mervärde 
kunna kontrollera volym passa med tidigare sortiment 
anvisningar för användning mängd 
lagkrav storlek, volym, vikt 
skötsel/hållbarhet förpackningstyp/produkt 
utskriftsvänlig vilket intryck skall konsument få 
Resurs och energi associationer med form, färg, förpackningstyp 

Användare miljöpåverkan 
effektiva dimensioner klämegenskaper 
minimering av material, ej överförpackad problem med sug tillbaka in 
energiförbrukning lätt att tömma  
materialval barnskyddande 
en- eller flergångsförpackning, antal tripper kunna portionera 
antal förpackningar per förpackning hantera produkt 
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densitet lätt att skaka 
förpackningsvikt lätt att bära 
förpackningsvikt/produktvikt typ av viskositet hos produkten 
materialmängd jämn viskositet 
fyllnadsgrad greppbarhet flaska/kapsyl 
tömningsbarhet instruktion för förpackningsanvändning 
ytfinhet förpackningsstabilitet 
energi vid rengöring ergonomiskt korrekt: grepp, lyft nära kropp mm 
värde efter användning lättöppnad, intuitivt lättförståelig 
en- eller flergångsförpackning lättöppnad, kraftåtgång (med verktyg och utan) 
antal tripper lättöppnad, antal grepp 
sammanpackning lättöppnad, typ av grepp 
Avfall och spill återförslutbar 
avfallshantering lösning som förhindrar dropp 
insamling/sortering halksäkert grepp 
deponi och dess konsekvenser tyngdpunktsläge 
förbränning volymkontroll under användning 
nedbrytbart återanvändningsmöjlighet 
toxicitet äldre skall kunna hantera och öppna 
återvinning förvaring under användning 
överförpackad serveringsklar 
rengöring av återanvänd förpackning barnvänlig 
korrekt användning av symboler miljömässig bedömning 
undvika materialblandning för separering efter användning, kvittblivning 
en- eller flergångsförpackning lyftväg 
antal tripper precisionskrav 
tömningsbarhet synkrav 
spill kraftbehov 
anpassad mängd fysisk exponering 
Lager före varaktighet 
storlek tom psykisk press 
vikt tom lätt att ta 
formstabilitet lätt att gripa 
staplingsbarhet hos tomförpackning lätt att skjuta 
skaderisk lätt att förflytta 
buffert lätt att lyfta 
leveransberedskap garantiförslutning 
Tillverkning Lager 
temperaturmotstånd primärförpackningsskydd 
termisk stabilitet inre/yttre styrka 
sterilisering förvaringsmetod 
attityd vid fyllning lagringstid 
tryck/sprickstabilitet identifikationssystem 
ledtid stapelhöjd och –vikt 
använda existerande maskiner och utrustning stapelbarhet 
maskiner och utrustning tillgängliga palläggningsrestriktioner 
material, komponenter och tryck i huset modulanpassning 
investeringskrav palldisposition/-arrangering 
kvalitetsförsäkran pallutnyttjande 
kontrollvägning fyllnadsgrad 
formning intern transport 
fyllning pallstabilitet 
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förslutning krav på styrka för last uppifrån per lager 
förflyttning buffertlager 
Maskinvänlig säsongsberoende 
maskinstoppkänslighet leveransberedskap 

Handel Stabilitet, tomma resp. fyllda förpackningar 
motstånd mot kraft vid förslutning, lock vikt per förpackning, förpackningsvikt/produktvikt, g/kg 
kraftmotstånd etikettering krav för staplingsvikt 
kraftmotstånd märkning hur tertiärförpackningen är fylld 
förslutning stabilitet för öppnad tertiärförpackning 
förflyttning antal primärförpackningar per förpackning 
vakuumering produktidentifiering 
gasinjicering prismärkning 
formstabilitet omsättning 
fyllningstemperatur/kylning ankomstutformning 
fyllningshastighet butikslayout samt bakomutrymme/lager 
öppning/pip, relation vid fyllning buffert 
fyllnadsnivå hjälpmedel 
volyminspektion standardisering av sortiment 
jämn tomvikt plats för att visas/skyltning, storlek och typ; hylla, 

gondol, disk, dispenser, kassa, fönster 
svällningsmotstånd position jämfört med ögonhöjd 
transporteringsegenskaper med produkttyp eller märke 
ytfinhet, slät yta storlek passar fixturer 
nötning genom linjen storlek passar antropometri 
problem med ytvidhäftningsförmåga effektivitet m.a.p. hyllutrymme 
kompatibilitet med etikettklister påfyllning av hyllor 
elektrostatisk laddning hantering av sekundärförpackning 
investeringskrav kvittblivning av sekundärförpackning 
möjligheter till kvalitetskontroll stöldskydd 
Transport koder 
vikt-/volymförhållande direkt lönsamhet av produkt 

Lagkrav och rekommendationer distributionskanal 
transportsträcka Vikt 
distributionsmetod Mått 
palldimensioner Missvisande förpackningsstorlek 
modulanpassning Missvisande bild 
pallutnyttjande Farligt gods 
fyllnadsgrad transportmedel Symboler 
sammanpackning Förbjudna material/kemikalier mm 
truck-/containerutnyttjande Materialminimering 
fyllnadsgrad förpackningar  
förpackningsvikt  
maxvikt per pall  
pallstabilitet  
engångs- eller flergångsförpackning  
identifiering  
säkerhet, antistöld  
returer  
returförpackningar  
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10.3 Bilaga 3 Produktutvecklingsmetoder till grund för modell 
A. QFD – Quality Function Deployment 
Det finns många typer av tekniker som används vid produktutveckling. En av de enligt 
Ullman (2003) vanligare teknikerna som används vid produktutveckling är QFD, quality 
function deployment. Det är ett sätt att kvalitetssäkra produktutvecklingsprocessen och 
översätta kundens röst till företagets språk. Idén är att omvandla något subjektivt och 
svårgreppbart, till något påtagligt och lättförståeligt som kan användas som beslutsgrund. 
En definition lyder: ”Ett system för att översätta kundens önskemål till, för företaget, 
relevanta specifikationer i varje steg av produktframtagningsprocessen. Från marknad till 
utveckling, produktion och försäljning/service.” Enligt det västerländska synsättet är dock 
QFD snarare till för beslutsstöd än för kvalitetssäkring av produktutvecklingsprocessen. I 
västvärlden studerar man dessutom främst den del som fokuserar på produkten och då 
främst det som rör kvaliteten. (Gustafson 1998) 
 
Metoden utvecklades i Japan under mitten av 1970-talet. Med hjälp av denna metod 
lyckades enligt Ullman (2003) t.ex. Toyota sänka sina kostnader med 60 % och 
tidsåtgången med 33 % för lanseringen av en ny bil. QFD är en teknik för att arbeta fram 
specifikationer att använda. Den är enligt Gustafson (1998) gjord för att kunna ta fram 
den information som behövs för att kunna förstå problemet i fråga. QFD sägs leda till att 
en produkt kan komma ut på marknaden snabbare, lägre uppstartskostnader för företaget i 
fråga, färre problem med produkt efter lansering samt ökade försäljning. Dock inträffar 
dessa följder långt efter det att QFD använts, varför det är svårt att tillskriva metoden 
dessa fördelar eller att utlova konkreta resultat. QFD kan istället ses som ett hjälpmedel 
för att uppnå högre kundtillfredsställelse. Resultat som kan erhållas är t.ex. större 
kundfokus eftersom kunden alltid skall vara med i processen, bättre kommunikation och 
samarbete inom företaget samt mer tvärfunktionellt arbete. QFD underlättar även ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt eftersom krav finns för vilken information som 
behövs. Prioriteringen underlättas även den och de svaga områdena där insatser behövs 
åskådliggörs. Systemet analyseras istället för delar av det, vilket minskar risken för 
suboptimeringar. Dessutom dokumenteras det arbete som görs vilket ger spårbarhet.  
 
Två alternativ till översättning av begreppet QFD är enligt Gustafson (1998) 
kundcentrerad planering och kundrelaterad kvalitetsplanering.  
 
Först samlas kundönskemålen in och kvantifieras, dvs. ta fram de önskemål som är i 
störst behov av förändring. Kundönskemålen översätts också till mätbara 
produktegenskaper. Resultatet blir en produktspecifikation som sedan används för att 
identifiera de kritiska delarna på en produkt för processplaneringen för tillverkningen. 
Därefter studeras personalens inverkan. Det är enbart de kritiska parametrarna som 
studeras eftersom det annars skulle bli alltför omfattande och svårt att få överskådligt. 
(Gustafson 1998) 
 
En kritik som förs fram mot att använda QFD är enligt Gustafson (1998) att kunden har 
den existerande produkten som referensram och att risken därför är stor att samma 
produkt tas fram på nytt. 
 
Arbetsgången för en QFD kan delas upp i ett antal steg vilka beskrivs nedan. Stegen  
illustreras även i Figur 22.  
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Figur 22 Bild över vad som skall skrivas in i de olika fälten i en QFD-modell, samt i vilken ordning de 

skall framarbetas. 
 
Steg 1 – Who: Identifiera vem/vilka som är kunden. 
 
Steg 2 – What: Vad vill kunden att produkten skall göra? Kundönskemål samlas in och 
listas. Önskemålen bör även vara positiva, vad de vill ha ej vad de inte vill ha, eftersom 
det är en design som skall göras och inte en dålig som skall lagas.  
 
Steg 3 – Who vs. What: För vem är vad viktigt?  
Viktningen skall ge en indikation på hur mycket kraft, tid och pengar som bör investeras 
för att uppnå de olika önskemålen.  
 
Steg 4 – Now & Now vs. What: Hur löses problemen idag, dvs. vilken är konkurrensen 
för produkten som utvecklas? Sedan jämförs detta med hur väl de uppfyller vad kunderna 
önskar för att på så sätt se var det finns möjligheter till förbättring. Om en konkurrent 
uppnår målen kan denna lösning studeras för att få tips och inspiration.  
 
Steg 5 – How: Kundönskemålen översätts i mätbara ingenjörsspecifikationer/ 
produktegenskaper 
 
Steg 6 – What vs. How: Sambanden mellan produktegenskaperna och kundönskemålen 
åskådliggörs i en matris. Sambanden kan visas med starkt, medium eller svagt samband. 
 
Steg 7 – How Much: Önskade mål för produktegenskaperna  
 
Steg 8 – How vs. How: Sambanden mellan de olika produktegenskaperna, den enes 
positiva eller negativa inverkan på den andre, stark respektive svag inverkan 
 

Who vs.   
What  

What  What vs. How Now vs. What 

Now 

How vs. How 

8 

Who How 1 5 4

3 2 6 4

How Much 7
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B. Pugh´s metod (beslutsmatris-metod) 
Pugh´s metod finns bl.a. beskriven enligt Ullman (2003) är till för att värdera och jämföra 
olika koncept med varandra. Den är till för att förstå kundkraven och utvärdera 
konceptens möjlighet att uppfylla dem. Pugh´s metod identifierar på ett enkelt sätt bästa 
lösningen, om kraven formulerats på ett bra sätt, och kan hjälpa till att skapa nya. 
Metoden är indelad i fem steg: 
 

• Välj krav som skall jämföras 
• Vikta de olka kravens betydelse för produkten 
• Välj konceptalternativ som skall jämföras 
• Välj vilket av koncepten de andra skall viktas mot, detta kallas referens. Jämför 

sedan de olika koncepten och se om de uppfyller kraven bättre, lika bra eller 
sämre än referensalternativet 

• Därefter räknas alla plus och minus ihop. För att få fram den viktade totalsumman 
räknas plus som 1 och minus som -1 och multipliceras med respektive viktning för 
att därefter räknas samman. 

 
I Figur 23 illustreras utseendet för Pugh´s beslutsmatris 
 

Alternativ Kriterier Viktning 
Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

1 minst viktig 1 +/0/- +/0/- 
2 | 2 +/0/- +/0/- 
3 | 3 +/0/- osv. 
4 | 4 osv.  
5 | 5   
6 | 6   R

ef
er

en
s 

7 | 7   
8 mest viktig 8   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Antal plus      
Antal minus      
Total      
Viktad total      

Figur 23 Pugh´s beslutsmatris 
 
C. The Eco Functional Matrix 
 
The Eco Functional Matrix är en metod framtagen av Lagerstedt (2003) där sambanden 
studeras mellan parametrar för funktion och miljö för en produkt. Först sätts en 
funktionsprofil upp för produkten efter givna riktlinjer, se Figur 24. Därefter tas på 
samma sätt en miljöprofil fram, se Figur 25. 
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Figur 24 Ett exempel på en funktionsprofil till Eco Functional Matrix (Lagerstedt 2003) 

 
 

 
Figur 25 Ett exempel på en miljöprofil till Eco Functional Matrix (Lagerstedt 2003) 
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Dessa ger viktningen till den sambandsmatris som därefter skall tas fram. Då två 
parametrar fått ett högt värde och samband finns mellan dem kallas kritiska punkter och 
indikerar för vad djupgående trade-off diskussioner bör hållas. 
 
Exempel på hur en utförd Eco Functional Matrix kan se ut visas i Figur 26 för en 
brandmansradio. De kritiska punkterna är inringade i Figur 26. 
 

 
Figur 26 Exempel på Eco Functional Matrix för en brandmansradio (Lagerstedt 2003) 
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