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Sammanfattning 
Arla Sveriges lastbärarstruktur utgörs av ett stort antal sekundärförpackningar och lastbärare som används vid 
transport av produkter. Trots att antalet varianter minskat är lastbärarstrukturen fortfarande dåligt anpassad 
för att skapa en modulär och flexibel lösning, vilket har resulterat i svårigheter att optimera hanteringen i 
kyllager och transport. Samtidigt har antalet lastbärarrelaterade olycksfall och belastningsskador ökat under de 
senaste två åren, vilket har lett till en efterfrågan på en arbetsmiljöutvärdering för att finna förbättrings-
åtgärder. Utöver detta arbetar Arla ständigt för att minska miljö- och klimatpåverkan genom hela värdekedjan. 
Från externt håll har kundernas förändrade ordermönster och butiksutformning bidragit till ytterligare behov 
av att se över lastbärarstrukturen.  

Syftet med projektet är att analysera de två befintliga sekundärförpackningarna rödback och wellpapptråg 
genom hela värdekedjan med hänsyn till de fem perspektiven: funktion, kostnad, arbetsmiljö, miljö och lean. 
Målet är att analysen ska resultera i en kravspecifikation samt en rekommendation för var fokus bör ligga och 
hur framtida lastbärarstruktur bör utformas.  

Projektet är utfört som en fallstudie av Arla Sverige. Tekniker som användes var studiebesök, observationer, 
intervjuer, enkäter, skattningar, tester, ergonomiska bedömningar och analys av historisk data. Analysen 
omfattade fem sekundärförpackningar, varav tre returemballage (rödback, ny Arlaback och SRS-back) och två 
engångsemballage (wellpapptråg och plasttråg). 

Resultatet visade att rödbacken var mest fördelaktig ur kostnads- och miljöperspektiven. Den nya Arlabacken 
och SRS-backen var dyrast, men även mest fördelaktig ut funktions-, arbetsmiljö- och leanperspektiven. 
Engångsemballagen erhöll ofördelaktiga resultat i samtliga kategorier, men ansågs ha en funktionsmässig 
fördel för kunder som föredrar att inte hantera returgods. 

Slutsatsen är att samtliga lastbärarstrukturer har både för- och nackdelar. Rekommendationen utgår från 
prioriteringen: funktion, arbetsmiljö, miljö och kostnad. Standardisering utifrån lean verksamhetsstrategi anses 
vara styrande på lång sikt. På grund av rödbackens kostnads- och miljöfördel rekommenderas Arla att på kort 
sikt fortsätta med dagens lastbärarstruktur och att utvärdera plasttråget med fokus på hållbarhet och funk-
tionalitet. Vidare rekommenderas Arla att reducera antalet plocklastbärare samt att standardisera plockteknik 
och emballagemått. För att säkerställa logistisk vidareutveckling av lastbärarstrukturen rekommenderas Arla 
att utse en ansvarig person. På lång sikt bör en automation av kyllagret i Kallhäll utvärderas. Till sist rekom-
menderas Arla att utvärdera byte till en modulär och flexibel lastbärarstruktur bestående av en EUR-pall, en 
halvpall, en rullpall, en större back och ett mindre brätte. Detta beräknas resultera i ett flertal fördelar, 
däribland ökad flödeseffektivitet, sänkt driftkostnad, bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. 
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Abstract 
The load carrier structure of Arla Sweden consists of a large number of secondary packaging and load car-
riers, which are used for transportation of products. Although the number of variants has decreased, the load 
carrier structure if still poorly adapted to form a modular and flexible solution. This has resulted in difficulty 
to optimize the operations in warehouses and transportation. Meanwhile, there has been an increase in the 
number load carrier-related accidents and musculoskeletal injuries over the past two years, which has led to a 
demand for a work environment evaluation to find improvement actions. In addition to this, Arla is constant-
ly working for reducing the environmental and climate impacts throughout the value chain. From external 
side, the customers’ ordering patterns and store design have changed which have contributed to a further 
need to review the lead carrier structure. 

The aim of the project is to analyze the two existing secondary packaging red creates and corrugated paper 
trays through the value chain with regard to the five perspectives: functionality, cost, work environment, envi-
ronment and lean. The aim is that the analysis will result in a design specification and a recommendation of 
focus areas and future load carrier structure. 

The project is performed as a case study of Arla Sweden. Techniques that were used include field studies, 
observations, interviews, self-assessments, surveys, tests, ergonomic assessments and analysis of historical 
data. The analysis covered five types of secondary packaging, three of reusable crates (red create, new Arla 
crate and SRS-crate) and two disposable packaging (cardboard and plastic trays). 

The results showed that the red crate was the most advantageous alternative from a cost and environmental 
perspective. The new Arla crate and the SRS-crate were the most expensive, but also the most beneficial from 
a function, safety and lean perspective. The disposable packaging received unfavorable results in all categor-
ies. Still, it has a functional advantage for customers who prefer not to deal with reusable packaging. 

All load carrier structures has both advantages and disadvantages. The recommendation is based on the prior-
itazion: function, work environment, environment and cost. Standardization based on lean organization strat-
egy is considered to be guiding in the long term. As a result of the red crate’s cost and environmental ad-
vantages, Arla is recommended continuing with the current load carrier structure in the short term and to 
evaluate the plastic tray with a focus on durability and functionality. Furthermore, Arla is suggested to reduce 
the number of picking load carriers and to standardize the picking method and packaging dimensions. To 
ensure further logistical development of the load carrier system, Arla is recommended to appoint a respon-
sible person. In the long term an automation of the cold store in Kallhäll should be evaluated. Finally, Arla 
suggested moving to a modular and flexible load carrier structure consisting of a EUR pallet, a half pallet, a 
roller pallet, a larger crate and a small tray. This is expected to result in several benefits, including increased 
feed efficiency, reduced operational costs, better working environment and reduced environmental impact. 
 
 
Keywords: 
Secondary packaging, load carrier, standardization, modular, work environment, lean, case study 
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Förklaring av termer 

Primärförpackning = Konsumentförpackning vilken förpackar produktinnehållet 

Sekundärförpackning = Förpackning som omfattar ett antal primärförpackningar 

Tertiärförpackning = Lastbärare som omfattar ett antal sekundär- eller primärförpackningar 

Plocklastbärare = Lastbärare som används till plockade kundordrar i specialplocket 

Gable Top = Primärförpackning från Tetra Pak med takåstop 

Tetra Top = Primärförpackning från Tetra Pak med skruvkorkstop horisontellt 

Tetra Brik = Primärförpackning från Tetra Pak formad som en tegelsten 

Engångsemballage = Sekundärförpackningar som används en gång 

Returgods = Sekundärförpackningar och lastbärare som återanvänds 

Tomgods = Tomma returgods 

Rullvagn = En lastbärare i form av en bur i metall med fyra hjul 

EUR-pall = Europapall 1200*800 mm 

Halvpall = En halv EUR-pall 

Pirra = En backkärra med två hjul för transport av backar 

Backvagn = En platta med fyra hjul för transport av backar 

Mellantransport = Transporter mellan distributionspunkter 

Robotcell = En automatiserad plockrobot 

Fyllnadsgrad = Mått på antal kilo per ytenhet 

Kundpostning = En leverans som är sorterad per kund 

Turpostning = En leverans som är sorterad per tur 

Convenience = En kategori av kunder som omfattar bensinmackar, närbutiker m.m. 

Foodservice = En kategori av kunder som omfattar grossister, restauranger, caféen m.m. 

Förkortningar 

KH = Kallhäll 

JKG = Jönköping 

SRS = Svenska Retursystem 

RB = Rödback 

RP = Rullpall 

WT = Wellpapptråg (6-pack i wellpapp) 

PT = Plasttråg (6-pack i plast) 
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1 Inledning 

Denna rapport beskriver det examensarbete som utfördes på Arla Foods AB1 under våren 2015. 
Examensarbetet är det avslutande momentet i masterutbildningen Teknisk Design på Kungliga 
Tekniska Högskolan. Resultatet av projektet presenterades för Arla tillsammans med en 
rekommenderad handlingsplan. Denna rapport beskriver den akademiska delen av examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska mjölkindustrin har under de senaste decennierna uppvisat en snabb förändring genom 
ökad globalisering och internationell konkurrens, minskad mjölkproduktion och ett varierande men 
stadigt sjunkande råvarupris. Detta har lett till en minskning av antalet mjölkproducerande 
bondgårdar från 8500 stycken år 2005 till 4400 stycken år 2014 (Karlsson, 2015). Förändringen för 
bondgårdarna under de senaste 40 åren illustreras av ett minskat antal mjölkkor per bondgård, 
samtidigt som mjölkproduktionen per ko ökade under samma period (Karlsson, 2011). 
 
Parallellt med detta uppvisar marknaden en trend med ett ökande antal unika mejeriprodukter, 
medan konsumtionen av mejeriprodukter per konsument har minskat med cirka en tredjedel under 
de senaste 30 åren (Eidstedt & Holmer, 2013). Från 2007 till 2012 minskade konsumtionen av 
mjölk i Sverige med cirka 11 liter per person och år (Karlsson, 2014). För Arla märks en tydlig 
förändring i konkurrensen på marknaden, där deras tidigare näst intill monopol på den svenska 
marknaden, speciellt i Mellansverige, har utmanats i takt med att globala konkurrenter växer sig 
starkare och mindre lokala aktörer kommer in på marknaden. För att bemöta den ökade 
konkurrensen har Arla övergått från logistiskt anpassade förpackningar till att anpassa sig efter 
konsumenternas ständigt varierande önskemål. Resultatet kan bland annat ses i en högre 
mjölkförpackning som är återförslutningsbar med hjälp av skruvkork. Från ett logistiskt perspektiv 
är denna förändring inte optimal, då fyllnadsgraden minskar och risken för kvalitetsproblem på 
grund av produktskada ökar. 
 
Arla Sveriges lastbärarstruktur utgörs av ett stort antal sekundärförpackningar och lastbärare som 
används vid transport av produkter. Trots att antalet varianter har minskat och den kvarvarande 
variationen till viss del kan förklaras av antalet unika produkter, är dagens struktur fortfarande inte 
helt anpassad för att skapa en modulär och flexibel lösning för Arlas mejerier och kunder. Under de 
senaste åren har dessutom antalet olycksfall inom Arla ökat, varav en del är lastbärarrelaterade. 
Under 2014 rapporterades 55 olycksfall från Jönköpings mejeri och Stockholms mejeri. Från januari 
2015 till mitten av maj 2015 har antalet olycksfall redan nått samma antal. Utav dessa sker 
majoriteten av de lastbärarrelaterade olycksfallen i tomgodshanteringen, kyllagret och transport 
(LIA, 2015). Även om ökningen till viss del kan förklaras av ökad medvetenhet och introduktion av 
ett nytt system för rapportering av arbetsmiljöhändelser, är antalet olycksfall relativt högt. Utöver 
detta arbetar Arla för att minska miljö- och klimatpåverkan genom hela värdekedjan (Arla Foods 
AB, 2014). I miljöarbetet har lastbärarstrukturen en stor inverkan, då den påverkar bland annat 
materialanvändning, energiförbrukning, fyllnadsgrad och spill. Från externt håll uppvisar kunderna 
en förändrad butiksdesign och ordermönster, vilket bidrar till ett behov att uppdatera lastbärar-
strukturen utifrån dagens behov. Slutligen efterfrågas en standardiserad lastbärartruktur med 
utgångspunkt från lean verksamhetsstrategi för att effektivisera flödet och minska kostnaderna 
genom hela värdekedjan. 

1.2 Problembeskrivning 

Den nuvarande lastbärarstrukturen saknar standardisering i både uppsättning och hanteringsprocess 
inom Arla Sverige. Mest tydligt blir detta i jämförelse mellan Arlas två största mejerier: Jönköping 

                                                 
1 Hädanefter benämnt Arla. 
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som går mot ökad automation medan Kallhäll arbetar uteslutande manuellt. Detta har lett till att de 
två mejerierna föredrar olika typer av lastbärare. Speciellt tydligt blir det för högfrekventa produkter 
vilka har en stor påverkan på hela kyllagerarbetet. För att kunna stötta varandra vid eventuell 
underproduktion måste mejerierna kunna hantera varandras lastbärare. Detta har lett till ett stort 
antal lastbärare och bristande standardisering, vilket i sin tur leder till onödiga kostnader och 
komplexitet. 
 
Vidare har arbetsmiljöförhållandena för chaufförer, kyllager- och produktionsarbetare ifrågasatts, då 
dessa grupper utför ett manuellt tungt arbete som innebär belastningsergonomiska och arbetsmiljö-
mässiga risker. Antalet arbetsmiljörelaterade olycksfall och tillbud har skapat ett behov av att 
undersöka arbetsmiljön för att finna förbättringsåtgärder såsom förändrad lastbärarstruktur eller 
automatisering. Från ett kostnadsperspektiv finns även ett intresse att analysera hur lastbärar-
struktur och val av hanteringsprocess påverkar produktions- och hanteringskostnader genom hela 
värdekedjan. Arla har även en uttalad strategi om att ständigt arbeta för ett ökat ansvar för att 
minska miljö- och klimatpåverkan (Arla Foods AB, 2014). Utöver dessa tre perspektiv (arbetsmiljö, 
kostnad, miljö) är det funktionella kravet som skapar grunden för hur lastbärarstrukturen utformas. 
Utifrån dessa perspektiv måste kraven från samtliga intressenter utmed värdekedjan sammanställas, 
för att sedan skapa en rekommendation för Arlas framtida lastbärarstruktur med utgångspunkt från 
lean verksamhetsstrategi.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var därför att analysera två av de befintliga sekundärförpackningarna för 
enliters Gable Top och Tetra Top förpackningar (rödback och wellpapptråg) genom hela värde-
kedjan både internt och externt. Analysen syftar till att utvärdera sekundärförpackningarna och 
hanteringsprocesserna av dem utifrån de fem huvudsakliga perspektiven funktion, kostnad, 
arbetsmiljö, miljö och leanprinciper. Målet är att analysen ska resultera i en rekommendation för var 
fokus bör ligga och hur Arlas framtida lastbärarstruktur bör utformas. Projektet syftar till att 
besvara följande frågeställningar: 
 

Var finns problemområden med dagens lastbärarstruktur och hanteringsprocess? 

Vilka krav har intressenter utmed värdekedjan? 

Hur bemöts dessa problem och krav?  

1.4 Avgränsningar 

Analysen är avsedd att utvärdera de två typerna av sekundärförpackningarna rödback och 
wellpapptråg samt alternativa lösningar till dessa. Hänsyn har tagits till hela lastbärarstrukturen för 
faktorer såsom modularitet, ordermönster och fyllnadsgrad, eftersom en kunds order består av flera 
typer av sekundärförpackningar och lastbärare. Analysens tyngdpunkt ligger på lastbärarnas 
funktion och kostnadsbild samt hur de tillsammans med val av hanteringsprocess påverkar 
arbetsmiljön. 
 
Projektet har fokuserat på Arlas två största mejerier för kylda och flytande mejeriprodukter i 
Jönköping och Kallhäll. Eftersom logistikkedjan sträcker sig hela vägen till kunderna, och i vissa fall 
även konsumenterna, har hänsyn tagits till hela Sverige vad gäller kund- och konsument-
pespektiven. Vid benchmarking av andra lastbärarstrukturer har även övriga Europa studerats.  
 
Givet projektets tidsram har fokus legat på de områden som har störst inverkan på val av 
lastbärarstruktur. Detta har resulterat i att vissa intressenter får större utrymme i analysen, då dessa 
ansetts ha en större betydelse för, alternativt är mer involverade i, lastbärarfrågan. På motsvarande 
sätt har delar med mindre inverkan tonats ned eller bortsetts ifrån. Dessa delar nämns i kapitel 10 
Diskussion. Förenklingar som gjorts nämns fortlöpande i rapporten. 
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1.5 Metod 

Projektet genomfördes som en fallstudie av Arla Sverige och delades in i fyra olika faser med givna 
tidsramar: problembeskrivning, bakgrundsstudie, implementering och slutsats (Figur 1
 Projektets planering med fyra övergripande faser.). Vid projektets 
start påbörjades problembeskrivningen, vilket syftade till att skapa en förståelse för företaget och att 
definiera ramar och mål för projektet. Samtidigt påbörjades bakgrundsstudiens första del i vilken en 
litteraturstudie av tidigare arbeten inom området utgjorde grunden. Litteraturstudien fokuserade på 
leanprinciper, flödesoptimering, förpackningslogistik, förpackningsdesign, arbetsmiljö, belastnings- 
och förpackningsergonomi samt utvärderingsmodeller för förpackningar. Bakgrundsstudiens andra 
del fokuserade på arbetspraktik, studiebesök hos intressenter, kartläggning av flöden och 
benchmarking av befintliga förpacknings- och lastbärarsystem. Tekniker som användes i denna fas 
inkluderade informationssökning via internet, intervjuer, observationer och praktik. 
 

FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI 

Problem-
beskrivning 

     

Bakgrund     

 Implementering    

    Slutsats 

Figur 1 Projektets planering med fyra övergripande faser. 

Tyngdpunkten för projektet låg i implementeringsfasen, vilken delades upp i två faser. Den första 
fasen omfattade analys av Arls lastbärarstruktur och en kartläggning av intressenters behov och 
önskemål. Analysen genomfördes med hjälp av intervjuer, enkäter, utvärderingar, kvalitativa 
tidtagningar och analys av historisk data. Den andra fasen syftade i att sammanställa resultaten från 
kartläggningen i en kravspecifikation samt att ta fram scenarier för framtida lastbärarsystem 
inkluderat eventuella förändringar av hanteringsprocesser. Fem scenarier analyserades med hänsyn 
till fem perspektiv: funktion, kostnad, arbetsmiljö, miljö och leanprinciper. Resultatet presenterades 
för intressenter från alla steg i värdekedjan under workshops och individuella samtal varpå 
scenarierna utvärderades. Arbetet mynnade ut i en slutsats som inkluderade ett rekommenderat 
framtida lastbärarsystem och åtgärdsplan. Samtliga metoder som används beskrivs mer detaljerat i 
Kapitel 7. 

1.6 Läsanvisningar 

Nästkommande tre kapitel beskriver sammanhanget för projektet (Kaptiel 2 till 4). Först beskrivs 
förpackningar och lastbärare översiktligt, samt vikten av modularitet för en välfungerande 
lastbärarstruktur. Därefter beskrivs olika typer av primärförpackningar, sekundärförpackningar och 
lastbärare, samt hur förflyttning av dessa sker. I tredje kapitlet ges en introduktion till principerna 
bakom lean verksamhetsstrategi. I fjärde kapitlet beskrivs arbetsmiljö och ergonomi i generella 
termer, samt hur det appliceras på förpackningar och lastbärare. Därefter görs en koppling tillbaka 
till lean och studier som behandlar hur arbetsmiljöförhållanden påverkas av en lean 
verksamhetsstrategi. 
 
I efterföljande kapitel ges en introduktion till Arla Sverige (Kaptiel 5) och deras logistikkedja. 
Därefter beskrivs Arlas förpacknings- och lastbärarstruktur, varpå flödet för de två 
sekundärförpackningarna rödback och wellpapptråg beskrivs. Till sist presenteras fem alternativa 
lastbärarstrukturer (Kaptiel 6) och fem alternativa scenarier med skilda hanteringsprocesser för 
dessa. De fem scenarierna utvärderades med hjälp av ett antal tekniker, vilka beskrivs i efterföljande 
avsnitt Metod (Kapitel 7). 
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Till sist presenteras resultatet av analysen (Kapitel 0) för de fem scenarierna utifrån perspektiven 
funktion, kostnad, arbetsmiljö, miljö och lean. Därefter presenteras slutsats och rekommendation 
(Kapitel 9) för framtida lastbärarstruktur samt ett förslag på en handlingsplan för att fördjupa 
analysen och förbättra hanteringen av lastbärare. Till sist behandlas val av metodik, resultatens 
validitet och framtida arbete i avsnittet Diskussion (Kapitel 10). 
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2 Förpackningar och lastbärare 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EC (Hänsch & Kinkel, 1994) är en förpackning 
definierad som ”alla produkter som framställs av material av något slag och som används för att 
innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutgiltig produkt och 
från producent till användare och konsument”. Förpackningar är vanligtvis indelade i tre olika 
undergrupper (Figur 2): primärförpackningar (konsumentförpackningar), sekundärförpackningar 
(gruppförpackningar) och tertiärförpackningar (lastbärare eller transportförpackningar) (Nilsson & 
Rose, 2005). 
 

 

Figur 2 Primärförpackning, sekundärförpackning och lastbärare [Egen illustration]. 

I Förpackningsguiden (ECR Sverige, 2012) finns ett antal branschgemensamma rekommendationer 
och krav som ytterförpackningar ska uppfylla. Dessa krav är essentiella vid utformning av lastbärare 
för att säkerställa rätt funktion, underlätta hantering och att produkterna transporteras på ett säkert 
sätt. Kraven för ytterförpackningar omfattar: 
 

 Skydda konsumentförpackningen 
 Möjliggöra hög fyllnadsgrad 
 Väga maximalt 15 kg 
 Vara stabil  
 Vara enkel att identifiera (samt möjliggöra identifikation längs hela försörjningskedjan) 
 Se till så att etiketter ej sitter på konsumentförpackningen 
 Vara enkel att hantera, lagra, lasta och lossa 
 Vara enkel att öppna utan hjälpmedel  
 Ha tydlig öppningsanvisning och välfungerande öppningshjälpmedel (t.ex. rivtejp eller 

perforering) 
 Vara enkel att exponera  
 Vara utformad efter produktens omsättningshastighet i butik 
 Vara enkel att efterhantera 
 Vara gjord av förpackningsmaterial som minimerar den sammanlagda miljöbelastningen 

 
Enligt Jahre och Hatteland (2003) kan kraven för förpackningar delas in i logistik-, försäljnings- och 
miljökrav. Utöver dessa krav beskrivs även vanliga fel vid förpackningsutveckling och hur dessa kan 
undvikas. Felen omfattar bland annat dålig fyllnadsgrad, svag perforering, bristfällig krympfilm, 
undermålig wellpapp, dålig modulanpassning och limsläpp (ECR Sverige, 2012). 
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2.1  Modularitet och idealmått 

Moduläriteten är speciellt viktig för att säkerställa hög fyllnadsgrad i varuflödet och flexibilitet i 
lastbärarsystemet. Grunden för modularitet ligger i standardisering, vilken i sin tur skapar förut-
sättningar effektivt utnyttjande av produktionsutrustning, transport- och lagerresurser. Samtidigt ger 
det möjligheten att bemöta olika kunders behov. Modulariteten utgår från en basmodul med måtten 
600x400 mm, vilken ger upphov till en mängd idealmoduler (Figur 3). Utöver dessa idealmått finns 
andra mått som kan fungera bra beroende på leveransens sammansättning och val av lastbärare. 
 

 

Figur 3   Basmodulen 600x400 mm resulterar i ett antal idealmått [Bild från ECR Sverige (2012)]. 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

7 

 

2.2 Primärförpackningar 

Primärförpackningar, eller konsumentförpackningar som de även kallas, varierar beroende på 
tillverkare och produkttyp. Studeras till segmentet av kylda och flytande mejeriprodukter (d.v.s. ej 
långhållbarhetsprodukter) utgörs primärförpackningarna till största del av plastflaskor och 
kartongförpackningar. I Sverige används båda typerna av förpackningar för produkter som 
konsumeras direkt från förpackningen. Till produkter som inte är avsedda att konsumeras direkt 
från förpackningen används vanligtvis kartongförpackningar. Kylda och flytande mejeriprodukter 
förpackas i princip uteslutande i tre typer av förpackningar tillverkade av Tetra Pak (2015): Tetra 
Top, Tetra Rex (kallad Gable Top) och Tetra Brik (Figur 4). Tetra Top och Tetra Brik används 
främst till yoghurtprodukter, medan Tetra Rex används till såväl mjölk som filmjölk och yoghurt. 
 

 

Figur 4 Primärförpackningar från Tetra Pak (2015). Till vänster är Tetra Top förpackningen med 
korken på toppen, i mitten är Tetra Rex förpackningen med takåstop och till höger är Tetra 
Brik i form av en tegelsten [Bild från Econote (2012)]. 

2.3 Sekundärförpackningar  

Sekundärförpackningar kan vara utformade som både engångsemballage och returemballage. Typ 
av sekundärförpackning som kunden beställer beror till stor del på förpackningens storlek, men 
styrs även av hur kunden hanterar och exponerar produkter. Engångsemballage är vanligtvis gjorda 
av wellpapp eller plast (Figur 5). Av dessa två är wellpapp vanligast för sekundärförpackningar till 
kylda och flytande mejeriprodukter. Sekundärförpackningar i engångsmaterial transporteras med 
hjälp av en eller flera plocklastbärare som tillsammans rymmer en hel order. 
 

      

Figur 5 Engångsemballage av wellpapp och plast. 
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Returemballage är vanligtvis gjorda i hårdplast och finns både som brätten och backar. Brätten 
transporteras alltid på en lastbärare, medan backar även kan transporteras med en backvagn eller 
pirra. Många leverantörer använder sina egna unika sekundärförpackningar (Figur 6). Även om 
utformningen av dessa liknar varandra passar de generellt dåligt ihop. Mjölkbrätten och -backar har 
platt botten, medan brätten och backar för glasflaskor oftast har en botten som är separerad för 
varje flaska. Skånemejeriers back är moduläriserad med deras rullpall. 
 

      
 

      

Figur 6 Leverantörsunika returemballage. Ovan från vänster: Skånemejeriers 10-liters brätten och 
Sju Gårdars 15-liters back. Nedan från vänster: Coca-Colas brätten för 1,5 liters plastflaskor 
och Skånemejeriers 15-liters mjölkback. 

Ett standardiserat returlastbärarsystem som blivit vanligare de senaste åren är systemet från Svenska 
Retursystem2 (2015). Det modulära lastbärarsystemet består av sex backar, en halvpall och en 
helpall (Figur 7). Lastbärarna hyrs från SRS via en trafikavgift, en dygnshyra och en pantavgift. SRS 
sköter administrationen, returflödet och rengöringen av lastbärarna. I snitt är livslängden för en 
SRS-låda cirka hundra loopar i systemet, vilket i snitt motsvarar tio år. Idag används lastbärarna till 
stor del för transport av kött, charkuterier, färdiglagad mat, grönsaker och frukt. Lådorna som finns 
idag passar dåligt till Arlas kylda och flytande mejerisortiment. Dock finns det intresse från SRSs 
sida att ta fram mejerianpassade lådor för att skapa en standardiserad lastbärarstruktur för mejeri-
branschen.  

 

Figur 7  Tre av Svenska Retursystems sex olika returlådor [Bild från Svenska Retursystem (2015)]. 

                                                 
2 Hädanefter förkortat SRS. 
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2.4 Lastbärare 

Primär- och sekundärförpackningar packas på lastbärare som kan vara utformade både som 
rullpallar och pallar. Valet av lastbärare beror till stor del på hur lastbärarens dimensioner fungerar i 
relation till storlek på dörröppningar, kylrum, lastkaj och liknande. Rullpallen (även kallad rullbur 
eller rullcontainer) är främst utvecklad för dagligvaruhandeln för att bära en typ av produkter, men 
används även som plockslastbärare för kundordrar av blandade produkter. Det finns flera olika 
typer av rullpallar med varierande storlek, antal hyllplan, antal sidor/dörrar med mera (Figur 8). 
Nästan alla rullpallar som används inom dagligvaruhandeln är hopfällbara för att ta mindre plats 
som tomgods. Rullburar inom mjölkindustrin har ofta integrerats i butiksutformning där de 
uppfyller kraven (Jahre & Hatteland, 2003). Dock passar de sämre för andra kundtyper. Vidare 
menar Jahre och Hatteland att fyllnadsgraden för rullburar minskar i takt med att transport av 
produkter de inte var utformade till ökar. 

 

Figur 8 Exempel på rullpallar [Bild från The Hub's Enginneering (2011) och Capcon Ltd (2014)]. 

I Europa används främst två typer av lastpallar: EUR-pallen (800x1200 mm) och Industripallen 
(1000x1200 mm) (European Pallet Association e.V., 2015). Inom mejeribranschen används i princip 
uteslutande EUR-pallen gjord i trä (Figur 9). EUR-pallen används dels i produktion och 
kyllagerhantering, vid transporter mellan mejerier och vid kundpostade leveranser till grossister och 
större kunder inom svenska dagligvaruhandeln. Vid transport används pallkrage eller så plastas 
pallen in för att öka stabiliteten och skydda produkterna. En EUR-pall cirkulerar i logistikkedjan 
och betalas antingen av en pant alternativt byts mot en annan EUR-pall vid leverans.  

 

Figur 9 EUR-pall [Bild från EPAL (2015)]. 
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2.5 Förflyttning av lastbärare 

Ett grundläggande krav för en lastbärare är att den ska gå att hantera och förflytta på ett enkelt sätt. 
Förutom att det påverkar arbetsmiljön i stor utsträckning, påverkar det även effektiviteten i 
logistikkedjan genom att förkorta hanteringstiden. Lastpallar flyttas med hjälp av truckar, som i 
kyllagermiljö (både på mejeri och hos kund) oftast är motordrivna stå-, sitt- eller gåtruckar. I 
distribution och i butiksmiljö används generellt manuella eller motordrivna gåtruckar. Lastbärare 
med hjul (rullvagnar och KPV-vagnar) förflyttas generellt manuellt genom att dra eller skjuta dem. I 
kyllager förflyttas de även två till fyra åt gången med hjälp av motordrivna stå- eller sittruck. Backar 
och tråg som är modulära med EUR-pall och utgår från idealmåttet förflyttas oftast med hjälp av 
pallar eller rullvagnar (Figur 10). Leveranser med mindre backvolymer förflyttas ibland med hjälp av 
backvagnar. Dessa finns i flera varianter beroende på leverantör och vad som transporteras (Figur 
11). ICA använder sig av deras egna backvagn för ordrar plockade i deras automatiserade backplock 
i Helsingborg. Backar som inte utgår från idealmåttet förflyttas individuellt för att uppnå en hög 
fyllnadsgrad. Den fysiska förflyttningen sker vanligtvis med hjälp av en pirra, men om det är stora 
volymer kan en truck användas.  
 

      

Figur 10  Backar som utgår från idealmåttet kan packas på rull-, halv- och EUR-pall. SRS-backar utgår 
från idealmåtten vilket ger förutsättning för hög fyllnadsgrad. 

 

Figur 11  Backvagnar används för att förflytta leveranser i backar. Till vänster: ICAs backvagn med 
SRS-backar. Till höger: En backvagn från Auer packaging (2015). 
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3 Lean verksamhetsstrategi 

Lean är en verksamhetsstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för att minimera slöseri och 
maximera kundvärde. Enligt Womack och Jones (2003) är slöseri aktiviteter som kräver resurser 
utan att tillföra värde till kunden. I lean verksamhetsstrategi prioriteras flödeseffektivitet framför 
resurseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012). Själva ”flödet” kan syfta på exempelvis material-, 
informations- och pengaflöde. För att åstadkomma hög flödeseffektivitet måste verksamheten 
skapa en sammanhängande effektiv verksamhet (en effektiv ocean), vilket skiljer sig väsentlig från 
det klassiska tankesättet där hög resurseffektivitet prioriteras och suboptimerade effektiva processer 
(effektiva öar) blir slutresultatet (Figur 12). I en lean verksamhetsstrategi genomsyrar medlen hela 
organisationen och verksamheten arbetar med att ständigt förbättra flödeseffektiviteten. För att 
uppnå både hög flödeseffektivitet och hög resurseffektivitet måste en organisation först uppnå en 
hög flödeseffektivitet, annars kommer verksamheten att suboptimeras varpå hög flödeseffektivitet 
inte kan uppnås. Om en verksamhet med hög resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet 
effektiviseras enligt lean verksamhetsstrategi måste resurseffektiviteten först offras till förmån för 
flödeseffektiviteten, varpå resurseffektiviteten kan förbättras igen enligt gröna pilen. Först då kan 
det perfekta tillståndet uppnås. 

 

Figur 12 För att uppnå det perfekta tillståendet måste en verksamhet först optimera flödeseffekt-
iviteten, varpå resurseffektiviteten kan optimeras [Egen illustration, reproduktion av Modig 
& Åhlström (2012)]. 

Grunden i att skapa en verksamhet med hög flödeseffektiv handlar om att se verksamheten som en 
helhet med fokus på att minimera genomloppstiden från första till sista steget i värdekedjan 
(Womack & Jones, 2003). Enligt Liker och Morgan (2006) handlar lean verksamhetsstrategi att 
skapa en bra process som bygger på principer, utifrån vilka personer kan skapa och förbättra 
processen. Förbättringsarbetet sker kontinuerligt och stegvis utifrån principerna, vilket gör att stora 
förändringsprojekt från ett statiskt läge till ett annat statiskt läge undviks. Lean kan även appliceras 
på produktutveckling, vilket enligt Liker och Morgan utgår följande fyra principer: 
 

1. Skapa kundvärde genom att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter 
2. Tidigarelägg produktutvecklingsprocessen och undersök alternativa lösningar medan det 

finns maximal designfrihet 
3. Skapa ett utjämnat flöde i produktutvecklingsprocessen 
4. Använd omfattande standardiseringar för att reducera variation, skapa flexibilitet och 

förutsäga resultat. 
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För att förkorta genomloppstiden gäller det att främst att eliminera, reducera och hantera 
variationen i processer genom att standardisera. Utgår organisationen från ett standardiserat läge 
kan ineffektiva processer lokaliseras och elimineras, vilket gör att verksamheten ständigt förbättras 
(Scania AB, 2007). Saknar verksamheten standardisering däremot så döljs ineffektiviteter av 
variationen, vilket försvårar igenkänning och förbättring. För att realisera en lean verksamhets-
strategi kan en verksamhet använda olika typer av medel som delas in i fyra abstraktionsnivåer: 
värderingar som definierar hur en organisation ska vara, principer som definierar hur en organisation 
ska tänka, metoder som definierar vad en organisation ska göra och verktyg som definierar vad en 
organisation ska använda (Modig & Åhlström, 2012). Medlen syftar till att minska slöseri genom att 
eliminera alla icke-värdeskapande aktiviteter utmed hela kedjan. I Tabell 1 visas hur arbetet 
bestående av flera aktiviteter delas in i element samt exempel på och åtgärder för aktiviteter inom 
dessa element (Womack & Jones, 2003, Baumann, 2015). Målet med en lean verksamhetsstrategi är 
att maximera andelen värdeskapande aktiviteter, minimera aktiviteter som inte skapar värde men är 
nödvändiga och eliminera aktiviteter som inte skapar värde och inte är nödvändiga. 

Tabell 1 Arbetet delas in i element beroende på om det är värdeskapande eller ej. 

 Element av arbetet Exempel på aktivitet Åtgärd 

 Ej värdeskapande aktiviteter Väntan, överproduktion, kassationer Eliminera 

 Ej värdeskapande men nödvändiga aktiviteter Förflyttning Minimera 

 Värdeskapande aktiviteter Plock, produktion Öka 

 
För att kunna fatta rätt beslut behöver en organisation prioritera. Högst upp på prioriteringslistan är 
säkerhet, hälsa och miljö. En organsation måste alltid prioritera dessa aspekter först för att göra 
långsiktigt bra val. Efter det prioriteras produkternas kvalitet, och sedan leveransen av produkterna. 
Att kvaliteten kommer före leveransen betyder att levererade produkter alltid ska ha fullgod kvalitet. 
Till sist kommer ekonomin, vilket säkerställer att verksamheten är lönsam och konkurrenkraftig 
(Scania AB, 2007). 
 
För att verksamheten ska kunna hantera både interna och externa förändringar med bibehållen 
effektivitet krävs flexibla lösningar (Womack & Jones, 2003, Liker & Morgan, 2006, Baumann, 2015 
m.fl.). Flexibla lösningar kan vara svåruppnåeliga på grund av externa förutsättningar såsom 
råvarutillgångar, behov av storskalig produktion eller regleringar och lagar. Men det kan även vara 
interna förutsättningar som motverkar flexibla lösningar, exempelvis genomförda investeringar eller 
kapacitetsbrist. En stor investering i automatiserade processer kan leda till att organisationen låst sig 
fast vid en befintlig struktur som vid förändrat kundbeteende kan leda till att verksamheten fung-
erar ineffektivt. Samtidigt har organisationen inte råd att skrota eller ställa om automationen på 
grund av investeringskostnaden. Manuellt arbete är däremot ofta mer flexibelt, men nackdelen är att 
arbetet generellt får en större variation och kan begränsas av den mänskliga kapaciteten. En 
automatiserat system utför alltid arbetet på samma förutbestämda sätt och kan hantera tunga vikter. 
Men skulle något oförutsett hända kan ett automatiserat system generellt inte hantera variationen, 
utan måste lösas av en människa. Ett automatiserat system måste därför alltid övervakas och 
underhållas för att undvika stopp, förluster och onödiga kostnader. Enligt Gu, Goetschalkx & 
McGinnis (2009) är det ofta svårt att bestämma den bästa automationsgraden i ett lager, vilket leder 
till att det i praktiken bestäms beroende på personliga erfarenhet.  
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4 Arbetsmiljö, ergonomin och förpackningsergonomi 

Enligt arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2015) har arbetsgivare och andra skyddsansvariga 
skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar tekniska, fysiska, 
arbetsorganisatoriska och sociala faktorer samt arbetets innehåll och förhållandet i arbetet. De krav 
och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
som omfattar cirka åttio föreskrifter. Förutom det allmänna grundpaketet (Arbetsmiljöverket, 2015) 
är föreskrifter relaterade till livsmedelsindustrin, lager- och distribution, detaljhandeln och åkeri 
relevant för detta projekt. 
 
Begreppet ergonomi består av tvärvetenskapliga discipliner som i ett helhetsperspektiv beskriver och 
arbetar med interaktionen mellan människor och deras fysiska, organisatoriska och psykosociala 
miljöer (The International Ergonomics Society, 2015). Den vanligaste uppdelningen av 
ergonomibegreppet i Sverige är belastningsergonomi, informationsergonomi och systemergonomi 
(Nilsson & Rose, 2005). De tre delarna överlappar varandra till viss del, men brukar vanligtvis 
definieras enligt följande: Belastningsergonomi behandlar människans anatomiska, antropometriska, 
psykologiska och biomekaniska karaktäristik under fysisk aktivitet. Informationsergonomi behandlar hur 
människan uppfattar och tolkar information, samt dess psykologiska reaktioner. Systemergonomi 
behandlar hur människan fungerar i samspel med tekniken och de olika system som omger henne. I 
detta projekt kommer i första hand belastningsergonomi att vara relevant. 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi (2011) har varje 
verksamhet, där arbetstagaren kan utsättas för belastningar eller andra förhållanden i arbetet som 
direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen eller stämbanden negativt, skyldighet att 
systematiskt utföra arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön och 
bedöma om belastningarna innebär risk för skador utifrån belastningarnas duration, frekvens och 
intensitet (Arbetsmiljöverket, 2015). I undersökningen av arbetsmiljön ska arbetsgivaren undersöka 
om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering eller 
repetitivt arbete som kan utgöra en risk för skada. I manuellt kyllagerarbete innebär det exempelvis 
att plockhöjden bör anpassas så att den är mellan knä- och axelhöjd för majoriteten av 
kyllagerarbetarna. Det är även viktigt att plocket minimerar upprepning av likartade arbetsrörelser, 
vridna positioner och arbete långt ifrån kroppen (Nilsson & Rose, 2005, Franzon, 2015). Enligt 
Punnett och Wegman (2004) orsakas arbetsrelaterade belastningsbesvär av påverkande faktorer 
såsom likartade rörelser, höga belastningar, onaturliga positioner och vibrationer. En omfattande 
studie från NIOSH3 (1997) visade att 32 % av arbetsplatsskador och sjukdomar med arbetsfrånaro i 
USA under 1994 var på grund av överbelastning och repetitiva rörelser. Sett från ett belastnings-
ergonomiskt perspektiv är det en avvägning mellan hög frekvens och hög belastning som är 
betydande för vad som är bättre för kroppen. Vid höga lastvikter (exempelvis 15-25kg) kan 
belastningen optimeras (vägning av biomekanik, psykofysisk och energetisk belastning) genom att 
istället lyfta något lägre vikter oftare (Lind, 2015).  
 
Förpackningar och lastbärare har en mycket stor inverkan på arbetsmiljön och belastnings-
ergonomiska förhållanden, speciellt i arbeten som innehåller en stor del manuellt och repetitivt 
arbete. Vid förpackningsutveckling är det därför nödvändigt att ta hänsyn till såväl förpacknings-
ergonomi som logistikoptimering och funktionella krav längs med hela logistikkedjan. Ergonomiska 
aspekter som berör förpackningsutveckling är dels utformning av  bland annat vikt, storlek och 
grepp, men även vad för konsekvenser utformningen får på manuell och automatiserad hantering 
(Nilsson & Rose, 2005). Vid utveckling är det viktigt att se utifrån ett helhetsperspektiv för att 
uppnå bästa resultat. En sekundärförpackning med få primärförpackningar innebär en lättare vikt 
per enhet, men leder samtidigt till att antalet hanterade enheter ökar. För ett automatiserat system 
kan det resultera i en lägre produktivitet, medan det vid manuell hantering utöver det även kan 

                                                 
3 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health. 
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försämra arbetsmiljön på grund av mer repetitivt arbete. Det sistnämnda beror dock på 
avvägningen mellan frekvens och belastning. Det kan även vara möjligt att en förbättring i en del av 
värdekedjan leder till en försämring i en annan del av kedjan på grund av skilda behov och 
hanteringsprocesser. Exempelvis kan en mycket hållbar förpackning vara att föredra i 
kyllagerhanteringen för att minska kassationer och produktskador, medan det för kunden innebär 
extra hantering på grund av försämrad öppningsbarhet (ECR Sverige, 2012).  
 
Vid lagerarbete är det viktigt att förpackningarna är utformade för att underlätta manuell hantering 
genom att ha en god greppbarhet och hanterbar vikt (maximalt 15 kg vid ej upprepade lyft4).  
Förpackningarna bör även vara stabila för att undvika ras samt vara utformade så att de enkelt kan 
packas på avsedd lastbärare. Enligt Nilsson och Rose (2005) består cirka en femtedel av arbetet i 
butik av öppning av sekundärförpackningar. En förpacknings öppningsbarhet får således stor 
inverkan på både arbetsmiljö och tidsåtgång. Vidare beskrivs hur förpackningar som saknar 
välfungerade rivremsor försvårar hanteringen i butik vilket ökar risken för risk för skär- och 
rivskador. Det är även viktigt att tråg och kartonger inte är veka, eftersom det försvårar 
inplockningen i hylla samt riskerar att varor faller i golvet. 
 
Förutom att bristande arbetsmiljö resulterar i ohälsa och olycksfall för arbetstagare, så medför det 
även direkta och indirekta kostnader (Rose & Orrenius, 2006, Rose, Orrenius, & Neumann, 2013). 
Direkta kostnader såsom kostnad för sjukfrånvaro och försäkringskostnader är oftast lätta att 
sammanställa och ta med i organisationens övergripande resultat. Indirekta kostnader uppstår 
däremot generellt till följd av direkta kostnader, och kan exempelvis vara nedsatt produktivitet till 
följd av individens bristande engagemang och ohälsa. Studier har visat att bristande utformning av 
arbetsplatsen kan ge negativa effekter på kvalitet och effektivitet på utfört arbete (Falck et al., 2009, 
Brännmark et al., 2012). Enligt Punnett och Wegman (2004) kan en betydande del av 
belastningsbesvären hos arbetstagarna undvikas genom förebyggande och skyddande åtgärder. 
 
Buckle och Devereux (2002) visade i sin studie en tydlig koppling mellan kvalitet på utfört arbete 
och belastningsbesvär i nacke och övre extrimiteterna. Vidare har Brännmark et al. (2012) 
sammanställt ett flertal studier som visar på samband mellan belastningsergonomi och kvalitet. 
Enligt studierna är omkring 30-50 % av alla kvalitetsproblem relaterade till brister i 
arbetsmiljö/ergonomi, varav en del av dessa kan relateras till belastningsergonomi. Delaktighet i 
beslut identifieras kunna öka motivationen hos anställda och anses vara en av de viktigaste 
faktorerna för att åstadkomma hållbara förändringar (Punnett & Wegman, 2004, Brännmark et al., 
2012). Det har även visats att ökad motivation hos anställda påverkar kvaliteten i arbetet positivt 
och ökar arbetstillfredsställelsen. 
 
Forskning har visat att implementation av en lean verksamhetsstrategi kan ha såväl positiva som 
negativa konsekvenser (Brännmark, Eklund, Håkansson, & Vogel, 2012). Ökat flödesfokus, 
standardisering av arbetsmoment och ständigt förbättringsarbete resulterar i positiva effekter för 
arbetstagaren såsom ett jämnare arbetstempo, delaktighet i förbättringsarbete och ökat teamarbete. 
Flera studier har dock visat att det även kan resultera i ökad repetivitet och arbetstempo, ökade 
kognitiva krav och minskad kontroll över arbetet (Parker, 2003, Eklund & Berglund, 2007, Claesson 
et al., 2009, Brännmark et al., 2012). Ofta beror omfattningen av dessa negativa effekter på hur 
organisationen arbetar för att involvera arbetstagarna och säkerställa att de har möjlighet att påverka 
arbetet. Studier har visat att ständiga förbättringsinitiativ leder till förbättrad arbetsmiljö och bättre 
ergonomiskt utformade arbetsplatser (Brännmark et al., 2012). Ett standardiserat arbetssätt 
underlättar identifiering av missgynnande arbetsmoment, vilket gör det enklare att strukturera 
arbetet och förbättra arbetsmiljön. Däremot saknas entydiga svar hur ergonmin påverkas av detta. 
Dock visar forskning att det är viktigt att organisationen utbildas och informeras så att samtliga 
förstår den bakomliggande filosofin, för att minimera risken för negativa effekter.  

                                                 
4 Fler än 60 lyft per dag (Rose, 2014). 
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5 Arla Sverige – en fallstudie 

Arla är ett kooperativt företag som ingår i en global koncern som ägs av mjölkbönder i Sverige, 
Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna (Arla Foods AB, 
2015) som även är medlemmar i kooperativet. Arlas uppgift är att sälja den mjölk som 
medlemmarna producerar till bästa möjliga pris (Arla Foods AB, 2015). 2013 var det 3385 
mjölkbönder som ägde Arla i Sverige. Under samma år fanns det tolv mejerier i Sverige som 
tillverkade allt ifrån mjölk och yoghurt till ost och färskost. Vissa av juice- och ostprodukterna 
tillverkas dock i något av de andra Arlaländerna. Traditionellt sett har Arla haft en stor 
marknadsandel i Sverige med näst intill monopol i Mellansverige. På senare tid har dock 
konkurrensen ökat både från andra mejeriföretag och handelns egna märkesvaror, där ökningen är 
störst för mejerisortimentet (Beck-Friis, 2013). Butikernas egna varumärken breder ut sig inom 
samtliga segment, med utgångspunkten att erbjuda pressade priser för en konkurrenskraftig kvalitet 
(Stockholm TT, 2013). Precis som andra producenter pressas Arla till att sänka priset och öka 
kvaliteten på produkterna för att behålla kunden. För att jämna ut denna obalanserade ekvation blir 
optimering av värdekedjan allt mer viktig. 

5.1 Arlas logistikkedja 

När det gäller färskvaruprodukter sköter Arla hela logistikkedjan ända från bondgård till kund, och i 
vissa fall hela vägen till konsument (Figur 13). Det betyder att Arla har stor förmåga att påverka 
utformningen av logistikkedjan, då de enda externa aktörerna som de interagerar med är kund och 
ibland konsument. Samtidigt är nätverket av interna och externa aktörer mer komplext än vad det 
först kan framstå som; ett antal mejerier som är anpassade efter olika lastbärarstrukturer och ett nät 
av kunder med olika krav på lastbärarna gör nätverket komplext. 

 

Figur 13 Arlas logistikkedja i Sverige. 

Mjölken produceras av 3385 mjölkbönder och transporteras sedan till Arlas tolv mejerier runt om i 
Sverige som är specialiserade på olika produkter. De två största mejerierna Jönköping och Kallhäll 
(utanför Stockholm) producerar till största del mjölk, filmjölk, grädde och gräddfil. Utöver dessa 
produkter tar mejerierna även emot andra typer av färskvaruprodukter från övriga mejerier som 
plockas i kyllagret och distribueras till kunder som ingår i dess distributionsområde. Jönköping 
distribuerar till södra Sverige, Kallhäll till mellersta och Sundsvall till norra. För distribution i 
Stockholms innerstad använder sig Kallhäll av en distributionsterminal belägen i Årsta. Mejeriernas 
verksamhet omfattar produktion och kyllagerhantering, samt är utgångspunkt för distributionen.  
 
Arlas kunder kan delas in i fyra kundgrupper: dagligvaruhandel, grossister, convenience och 
offentliga kunder. Dagligvaruhandeln består till största del av detaljhandelsföretag såsom ICA 
Gruppen (ICA Gruppen AB, 2015), Coop (Coop, 2015), Axfood som äger Hemköp och Willys 
(Axfood AB, 2015) och Bergendahls som äger City Gross, Matrebellen, Matöppet och Eko 
(Bergendahls AB, 2015). Bland grossisterna återfinns kunder såsom Menigo (Menigo AB, 2015), 
Martin&Servera (Martin&Servera, 2015), Martin Olsson Cashar (Martin Olsson Cashar AB, 2015) 
och Kobia (Kobia AB, 2015). Convenience består av restauranger, närbutikskedjor och 
bensinmackar, medan offentliga kunder innefattar sjukhus, förskolor, kommuner och företag.  Arla 
distribuerar till kunderna både direkt till butik och till kundernas lager beroende på kund och 
produkttyp. Kunderna har olika leveransmönster och hanteringsprocesser beroende på storlek, 
geografiskt läge, produktutbud och konsumentgrupp vilket resulterar i att olika lastbärarlösningar 
föredras. I Figur 14 visas andel leveranser per 10 kilos viktintervall av total leveransvolym. Ungefär 
en fjärdedel av leveranserna är under 150 kg och cirka 15 % är under 100 kg, vilket motsvarar en till 
två rullpallar eller KPV-vagnar. 

Bondgård 
Produktion 

(mejeri) 
Kyllager 
(mejeri) 

Distribution Kund Konsument 
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Figur 14 Andel leveranser per 10 kilos viktintervall av total leveransvolym. 

5.2 Arlas förpacknings- och lastbärarstruktur 

Arla använder sig av flera olika typer av primärförpackningar till sina produkter, vilka transporteras 
i ett mindre antal sekundärförpackningar och lastbärare. Studeras endast kylda och flytande 
produkter i Gable Top-förpackningar transporteras dessa i tre typer av lastbärare: rullpall, rödback 
och plocklastbärare (Figur 15). De lastbärare som används som plocklastbärare (d.v.s. lastbärare 
med blandade produkttyper) är EUR-pall, SRS halvpall, rullpall och kundpostningsvagn (KVP-
vagn). Pallar används främst till grossister och större kunder inom dagligvaruhandeln. Rullpallar och 
KPV-vagnar används till alla kunder förutom vissa grossister. Om sex primärförpackningar packas i 
ett wellpapptråg lastas den alltid på en plocklastbärare (Figur 16 och Figur 17). Används ingen 
sekundärförpackning lastas primärförpackningen antingen i en rödback eller i en rullpall (Figur 18). 
Wellpapptråget introducerades 1998 som svar på grossisternas önskan om mindre sekundär-
förpackningar tillverkade i engångsmaterial. Idag beställer i princip samtliga kunder någon typ av 
produkt i wellpapptråget. Rödback och rullpall med endast primärförpackningar används i princip 
uteslutande till kunder inom dagligvaruhandeln.  

 
 

 

Figur 15  Schematisk bild över Arlas lastbärarstruktur. Från vänster: KPV-vagn, rullpall, rödback, 
wellpapptråg, EUR-pall och SRS halvpall. Angivna vikter är snittvikter för lastbärarna. 
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Med undantag för rödbacken är samtliga lastbärare modulära: en kvarts EUR-pall har i princip 
samma basyta som en rullpall och en KPV-vagn. På samma yta får det plats 40 stycken primär-
förpackningar med kvadratisk basyta (Gable Top eller Tetra Top) eller fem stycken wellpapptråg. 
Wellpapptråg fyller dock inte hela ytan. Rullpallen rymmer normalt 120 liter (40 liter fördelat på tre 
hyllplan), men om hyllorna inte används och primärförpackningarna travas på varandra rymmer den 
160 liter. Rödbacken innehåller 15 stycken primärförpackningar och är konstruerad så att dess ben 
har samma bredd som rullpallens hjulbredd. Det resulterar i att rödbacken inte är modulär med 
rullpallen, vilket ger en låg fyllnadsgrad om de används ihop.  
 
I tomgodshanteringen ställs rödbackar korsvis på varandra i staplar om 10-14 backar, medan 
rullpallar och KPV-vagnar viks ihop för att ta mindre plats (Figur 19). Om EUR-pallar tas tillbaka 
till mejeriet, istället för att fortsätta vidare genom flödet, ställs de ovanpå varandra. 
 

  

Figur 16 Till vänster: Wellpapptråg. Till höger: Kundpostningsvagnar (KPV-vagnar). 

  

  

Figur 17 Till vänster: EUR-pall. Till höger: SRS halvpall som dras med en minitruck. 
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Figur 18 Till vänster: Rödback (även kallad H-back och Tiffany). Till höger: Rullpall. 

 

Figur 19  Tomgodshantering: Rödbackar ställs korsvis ovanpå varandra i staplar om 10-14 stycken (till 
vänster), EUR-pallar ställs ovanpå varandra (i mitten) och rullpallar/KPV-vagnar fälls upp och 
ställs inuti varandra (till höger). 
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5.3 Arlas lastbärarflöde 

Lastbärarflödet för returgods är cyklist, medan flödet för engångsemballage är linjärt. Flödet för 
engångsemballage och lastbärare påbörjas med inköp eller i tomgodshanteringen och går sedan via 
produktion, kyllager, distribution och kund för att sedan återvinnas eller returneras till mejeriet. I 
Figur 20 illustreras en schematisk bild över flödet. Blå linjer visar returlastbärares flöde, gröna linjer 
visar engångsemballagets flöde medan röda linjer visar mejeriprodukternas flöde. Samtliga steg i 
lastbärarflödet, förutom hanteringen i produktion och kyllager, utförs på liknande sätt på de två 
mejerierna Jönköping och Kallhäll.  

 

Figur 20 Flödet för lastbärare, engångsemballage och mejeriprodukter. Volymer är givna på årsbasis. 
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I tomgodshanteringen diskas rullpall, KPV-vagnar och backar. Personal i tomgodshanteringen tar 
även emot EUR-pallar som returneras från kund. I vissa fall går lastbäraren sönder eller kommer 
bort. För rödback utgör svinnet cirka en procent av det totala antalet. Returgodset tas emot av 
tomgodspersonal som med hjälp av chauförrerna ställer in det i returgodsmottagningen i väntan på 
disk. Hanteringen av backarna EUR-pallar sker med antingen pirra eller truck, medan rullpallar och 
KPV-vagnar rullas manuellt. I Jönköping används två diskmaskiner till rödback medan Kallhäll har 
en diskmaskin. Utöver detta har båda mejerierna diskmaskiner till rullpall och KPV-vagn. Ett 
problem i returgodsmottagningen är att antalet lastbärare varierar beroende på veckodag, vilket kan 
leda till att produktionen i värsta fall blir utan. Från tomgodshanteringen transporteras plocklast-
bärare antingen manuellt eller via transportband till kyllagret där de används i specialplocket. Backar 
och rullpallar transporteras automatiskt via transportband till produktion där de fylls på automatiskt 
och transporteras till kyllagret. I snitt producerar Jönköping 50 miljoner kg produkter i rödback per 
år, medan Kallhäll producerar 45 miljoner kg. Produktionsvolymen i hela rullpall är 147 miljoner kg 
i Jönköping och 103 miljoner kg i Kallhäll. 
 
Wellpapptråget påbörjar dess flöde vid inköpet, då EUR-pallar med 1350 stycken trågskivor tas 
emot på mejeriet. Dessa lagras tillsammans med primärförpackningar i en lokal i anslutning till 
produktionshallen tills dess att de ska användas. I produktion matas trågresningsmaskinerna 
manuellt med trågskrivor. I Jönköping ligger produktionslinjerna för wellpapptråg i en separat 
produktionshall, medan de i Kallhäll ligger i en produktionshall tillsammans med back- och 
rullpallsfyllare. Efter trågresaren transporteras förpackningarna automatiskt via transportband till en 
robot som lastar dem på en EUR-pall, vilken transporteras till specialplocket i kyllagret. I snitt 
producerar Jönköping 35 miljoner kg produkter i wellpapptråg per år, medan Kallhäll producerar 43 
miljoner kg. 
 
I Jönköpings kyllager plockas rödbackar till staplar om maximalt fem backar i höjd med hjälp av tre 
robotceller (Figur 21). Backstaplarna tas emot av en truckförare som kör varje order till respektive 
lastlucka. I Kallhälls kyllager plockas backarna antingen i helstaplar (fyra backar i höjd) av en 
truckförare (70 % av totala rödbacksvolymen) eller manuellt av kyllagerarbetare. Beroende på 
kyllagerarbetaren sker det manuella plocket antingen med eller utan en pirra. Dock rekommenderas 
plockarna att arbeta med pirra för att minska belastningen. Backstaplarna transporteras sedan av en 
truckförare som kör varje order till respektive lastlucka. 
 

 

Figur 21  En av tre robotceller i Jönköpings kyllager. 
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Volymen i specialplocket utgörs av egenproducerade produkter (cirka 20 %) och produkter 
producerade av andra mejerier (cirka 80 %). I Jönköping är en del av arbetet i specialplocket 
automatiserat, medan Kallhäll arbetar helt manuellt. Ett av Jönköpings åtta dubbelsidiga ställage 
utgörs av en så kallad commissionerrobot som hanterar cirka 90 artiklar, vilka roboten sorterar 
ordervis. Resterande ställage är plockplatser allokerade till specifika artiklar vilka fylls på manuellt 
eller med hjälp av ett höglager. I Kallhäll används endast plockplatser som är allokerade till 
specifika artiklar, vilka fylls på manuellt. Även val av plocklastbärare skiljer mejerierna åt. I 
Jönköping används endast EUR-pall och KPV-vagn, medan Kallhäll använder rullpall, KPV-vagn, 
EUR-pall och SRS halvpall. Specialplocket består volymmässigt till största del av ordrar till 
dagligvaruhandeln, men också av ordrar till resterande kundgrupper. Efter specialplocket ställs varje 
order på respektive lastlucka alternativt lastas direkt i lastbilen. 
 
Om inte lastbilen blivit packad innan chauffören börjar sitt pass, kör chauffören själv in samtliga 
lastbärare och surrar fast dessa i skåpets väggar. Rödbacksstaplarna förflyttas med hjälp av en liten 
manuell truck eller en pirra. Hos kund lastas ordern av och ställs antingen på lastkajen eller i 
mejerikylen varpå kundens ansvar tar vid. I vissa fall ställs en rödbacksstapel på en rullpall (Figur 
22), som kunden använder för att köra lasten med mellan lastkajen och mejeridisken. Detta tillhör 
dock inte standarden utan sker bara om chauffören personligen kommit överens om det med 
butiken. 
 

 

Figur 22  För att underlätta förflyttningen av rödback för kunden ställer en del chaufförer en stapel 
med rödback på en rullpall. 

Staplarna av rödbackar lagras i butikens kylrum (generellt sett bakom kyldisken) tills dess att 
produkterna ute i butik ska fyllas på. Det vanligaste sättet att exponera produkter som levereras i 
rödback är genom att ställa in en stapel med rödback direkt i kylen från vilken kunden sedan 
plockar produkterna från (Figur 23 till vänster). I en del butiker plockas dock produkterna över till 
hyllor eller rullpallar för att exponeras (Figur 23 till höger). Tomma rödbackar lagras i eller utanför 
butiken tills dess att nästa leverans kommer och chauffören tar med sig tomgodset tillbaka till 
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mejeriet (Figur 24). Wellpapptråg lagras antingen på befintliga lastbärare eller på hyllor inne i 
kylrummet. Vissa butiker med exponeringshyllor som fylls på bakifrån öppnar wellpapptråget på 
kortsidorna och lyfter upp hela förpackningen på hyllan för att sedan skjuta ut produkterna på 
hyllan. Grossister får uteslutande leveranser i engågnsemballage på EUR-pallar, vilka de kör direkt 
in till respektive plockplats i deras lager. Beroende på grossistens kunds order så bryts 
wellpapptrågen eller skickas hela. I vissa fall når wellpapptråget ända till konsument, exempelvis 
sjukhus, skolor och företag. Tomma emballage plattas till och samlas i ett återvinningskärl. En del 
butiker har tillgång till en wellpappkomprimator som komprimerar wellpappen och gör den till 
buntar med plastband runt om. I och med att wellpapp i stor utsträckning används för andra 
livsmedel än mejeriprodukter har i princip alla butiker möjlighet att källsortera dem. 
 

      

Figur 23  Till vänster: Exponering med rödbacken. Till höger: Produkter beställs i rödback men 
exponeras i rullpall. 

     

Figur 24 Tomgods lagras antingen i eller utanför butiken tills dess att nästa leverans kommer. 
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6 Utvärdering av alternativa lastbärarstrukturer och scenarion 

Med utgångspunkt från bakgrundsstudien valdes fem alternativa lastbärare ut för analys och 
utvärdering: den befintliga rödbacken, en ny SRS-back, en ny Arlaback, det befintliga 
wellpapptråget och ett nytt plasttråg (Figur 25). Utifrån dessa fem lastbärare valdes fem alternativa 
scenarion ut för att utvärderas (se nedan). Resultatet för varje scenario beror på hanteringsprocess 
per mejeri, automationsgrad och hur många artiklar som ska omfattas. Det är möjligt att två 
alternativ (exemeplvis scenario 2 och 5) rekommenderas om detta visar sig vara fördelaktigt.  
 

1. Fortsätt med rödback och wellpapptråg  
2. Byt ut rödbacken mot en mejerianpassad SRS-back 
3. Byt ut rödbacken mot en ny Arlaback 
4. Byt ut rödbacken mot wellpapptråg 
5. Byt ut wellpapptråg mot plasttråg 

 
 
 

      
 
 
 

   

Figur 25 Ovan från vänster: SRS-back (befintlig SRS-back, ej mejerianpassad) (Svenska Retursystem, 
2015), ny Arlaback (exempel på typ av back, ej mejerianpassad) (Irish Box Company, 2015), 
rödback (befintlig), wellpapptråg (befintligt) och plasttråg (prototyp). 
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Scenario 1: Fortsätt med rödback och wellpapptråg 
Situationen förblir densamma som idag med rödback och wellpapptråg. Hanteringen av rödback i 
Jönköpings kyllager förblir automatiserad medan Kallhälls kyllager antingen förblir manuell eller 
automatiseras.  
 
Scenario 2: Byt ut rödbacken mot en mejerianpassad SRS-back 
En SRS-back som är anpassad för mejerisortimentet utvecklas, vars utformning anpassas utefter 
användarnas krav och utgår eventuellt från befintliga SRS-backar. I ett första steg antas en back 
som ersätter befintliga rödbacken tas fram, men i förlängningen finns möjligheten att ta fram en 
uppsättning av sekundärförpackningar som kan användas i specialplocket (exempelvis brätten eller 
mindre backar). Utvecklingskostnaden för backen står SRS för (Fellsman & Ratnér, 2015). Backarna 
hyrs av SRS via en trafikavgift och en pant. Befintliga rödbackar säljs till plaståtervinningsföretag. 
Vid ett byte till SRS-backar antas robotcellen i Jönköpings kyllager ställas om, medan Kallhälls 
kyllager antingen förbli manuellt eller automatiseras.  
 
Scenario 3: Byt ut rödbacken mot en ny Arlaback 
En ny Arlaback utvecklas vars utformning bestäms av Arla, som i sin tur avgör vilken hänsyn som 
tas till de olika intressenterna i värdekedjan. Backen skulle exempelvis kunna vara utformad 
liknande den från Irish Box Company (2015) i Figur 25. Kostnaden för utveckling och inköp av nya 
backar står Arla för, medan befintliga rödbackar säljs till plaståtervinningsföretag. Arlabacken antas 
ge samma förutsättningar som SRS-backen för automation av kyllager eller ej. Precis som för SRS-
backen finns även möjligheten att ta fram kompletterande plocklastbärare.  
 
Scenario 4: Byt ut rödbacken mot wellpapptråg 
Volymen som idag är i rödback flyttas över till wellpapptråg, vilket leder till en volymökning i 
specialplocket med cirka 20 %. Detta antas medföra att fler leveranser sker på SRS halvpall eller 
EUR-pall, alternativt fler KPV-vagnar och rullpallar. Resultatet blir att fler plocklastbärare måste 
införskaffas. Robotcellen och transportband i Jönköpings kyllager ställs om för att kunna hantera 
leveranser som motsvarar en halv- eller helpall. Produktionslinjerna som tidigare producerat 
rödback ställs om för att producera rullpall alternativt säljs/kasseras. Nya produktionslinjer för 
wellpapptråg leasas eller köps. Befintliga rödbackar säljs till plaståtervinningsföretag. 
 
Scenario 5: Byt ut wellpapptråget mot plasttråg 
Wellpapptråg byts ut mot plasttråg på hela eller delar av sortimentet, vilket leder till att trågresarna i 
produktion byts ut till krympfilmsmaskiner. Detta beräknas halvera operatörstimmarna i 
produktion medan hanteringen i kyllagret förblir liknande den för wellpapptråget. För kund 
förändras hanteringen något; istället för att riva upp kartongen rivs plasten upp med hjälp av en 
rivremsa. Kunder som idag håller tråget i famnen vid upplock eller använder det för att skjuta 
produkterna på plats i hyllan kommer att uppleva en förändring i hanteringen. Bytet till plast sätter 
även krav på att kunden har möjlighet att källsortera plast. 
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7 Metod 

I följande kapitel beskrivs metoder som använts i projektet. 

7.1 Litteraturstudie 

I den inledande fasen utfördes en litteraturstudie inom förpacknings- och lastbärarutveckling 
genom sökningar via Google Scholar och Digitala Vetenskapliga Arkivet. Sökningarna 
kombinerades med sökningar på arbetsmiljö, belstningsergonomi, logistikutveckling och lean 
verksamhetsstrategi. De sökord som användes var bland annat: förpackning, sekundärförpackning, 
förpackningsutveckling, lastbärare, logistik, belastningsergonomi, arbetsmiljö, kyllager, mejeri, transport, packaging, 
loadcarrier, ergonmics, work environment, work-related, musculoskeletal disorders, lean, Toyota production system, 
TPS. Utöver detta studerades tidigare studier och analyser från Arla inom lastbärarstruktur, 
arbetsmiljö, belastningsergonomi och logistikoptimering, samt böcker inom ovan nämnda områden. 

7.2 Studiebesök 

Studiebesök utfördes till stor del i den inledande bakgrundsstudien för att skapa förståelse för 
dagens lastbärarflöde och -struktur. Datainsamlingen under studiebesöken skedde med hjälp av 
observation, praktik och intervjuer. Observationerna utfördes som deltagande observatör genom 
hela värdekedjan, samt som observerande praktikant i Kallhälls kyllager och distribution. Internt 
inkluderade studiebesöken Jönköpings mejeri, Kallhälls mejeri och Årsta distributionsterminal. På 
den externa sidan besöktes kunder från dagligvaruhandeln, grossister, närbutiker och bensinmackar. 
Totalt besöktes och intervjuades 37 kunder från dagligvaruhandeln, varav 15 av dessa var från 
Stockholmsområdet, 18 var från Skåne, 4 från norra Götaland. Utöver detta besöktes ICAs 
manuella lager i Kallhäll och deras automatiserade lager i Helsingborg. I samband med besöket 
utfördes en semistrukturerad intervju med David Börjesson, förpacknings- och lastbärar-
logistikansvarig för ICA Gruppen. Tre grossister besöktes och intervjuades, varav en i 
Stockholmsområdet och två i Skåne. Från convenience besöktes och intervjuades tre kunder. 
Utöver detta utfördes semistrukturerade intervjuer med Fellsman och Ratnér (marknads- respektive 
kategoriansvarig på Svenska Retursystem) och ett trettiotal anställda inom olika funktioner på Arla. 
Urvalet av personer som intervjuades baserades på roll i organisationen, anställningsgrad, erfarenhet 
och kön för att erhålla en kvalitativ representation av intressenterna. 

7.3 Bedömningar, utvärderingar och tester 

Analysen av arbetsmiljön är baserad på en kvalitativ bedömning med hjälp av riskhanterings-
verktyget RAMP (2015) samt fem subjektiva självskattningar genomförda med användarna i 
kyllager, transport och kund. Stabiliteten och hållfastheten för plasttråget testades med ett 
belastnings- och transporttest. 

7.3.1 Bedömning med RAMP 

Den ergonomiska bedömningen omfattade åtta arbetsmoment och genomfördes av Claudia 
Noueched (legitimerad sjukgymnast och ergonom från Avonova Hälsa AB). Bedömningen 
fokuserades på arbetsmoment i kyllager och transport, eftersom dessa två steg i värdekedjan 
bedömdes ha sämst arbetsmiljö och påverkar flest individer. Se Bilaga A för samtliga arbetsmoment 
som bedömdes. Den fördjupande analysen av RAMP (RAMP II) användes vid bedömningarna, 
vilka i de flesta fallen grundar sig en kombination av exponeringstid och en annan storhet såsom 
vikt, grader eller kraft. Bedömning omfattar sju belastningsergonomiska riskfaktorer vid manuellt 
arbete: arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitivt arbete, lyftarbete, skjuta- och dra-arbete, 
påverkande faktorer, rapportering av påfrestande arbete och upplevt fysiskt obehag.  
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7.3.2 Självskattning och enkät med användarna 

Utvärderingarna av sekundärförpackning eller lastbärare utfördes med hjälp av en enkät som bestod 
av en kvantitativ del i vilken respondenten skattade påståenden utifrån en sjugradig Likertskala, 
samt en kvalitativ del med öppna frågor (Bilaga B till F). Respondenterna till utvärderingarna 
omfattade kyllagerpersonal (126 svar), chaufförer (168 svar) och butikspersonal (43 svar). Butiker 
som deltog i utvärderingen finns listade i Bilaga G. Sekundärförpackningarna som utvärderades 
omfattade rödback, wellpapptråg och plasttråg (6-pack och 10-pack). Rödback utvärderades endast 
i Kallhäll eftersom Jönköping inte hanterar rödback manuellt. Plasttråg med tio primär-
förpackningar utvärderades endast i Jönköping, varpå den uteslöts från vidare tester på grund av 
mycket dåliga resultat. Lastbärarna som utvärderades omfattade rullpall, KPV-vagn, EUR-pall, SRS 
halvpall och rödback. Påståendena som skattades beskrev hur sekundärförpackningarna och 
lastbärarna var att hantera, öppna och källsortera, men också huruvida de upplevdes vara attraktiva 
vid exponering, tunga, stabila och hållbara. Utvärderingen genererade resultat angående sekundär-
förpackningarnas och lastbärarnas funktion. Innan varje utvärdering i kyllagret genomfördes ett test 
med sekundärförpackningen, i vilken respondenten först fick möjlighet att känna på förpackningen 
och sedan genomförde en fiktiv plockrunda med ståtruck och KPV-vagn. Utförlig beskrivning av 
testet återfinns i Bilaga H. 

7.3.3 Hållfasthetstest av sekundärförpackningar 

Stabiliteten hos sekundärförpackningarna i wellpapp och plast testades genom att bygga ett torn av 
sekundärförpackningar med mellan en och 25 förpackningar per lav (det förstnämnda sker vid 
lagring i mindre butiker och det sistnämnda motsvarar ytan av en EUR-pall). Skillnaden i stabilitet 
och anledningen till eventuell försämrad stabilitet noterades. Hållfastheten för sekundär-
förpackningen i plast testades genom att transportera en EUR-pall med grossistlastade5 plasttråg 
från Jönköpings mejeri till Kallhälls mejeri. Pallen hanterades som ett vanligt kolli. Vid ankomst 
kontrollerades primär- och sekundärförpackningarnas skick och jämfördes med skicket innan 
transport med hjälp av bilder och anteckningar. 

7.4 Analyser av historisk data 

Analyser av historisk data användes för att analysera lastbärarna utifrån kostnad, kapacitet, ytbehov, 
produktskador och leveransvolymer. Analysen bygger framförallt på registerdata som erhållits via 
Arlas affärssystem. 

7.4.1 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalysen omfattar de mest betydande kostnadsdrivarna som ger upphov till en skillnad 
mellan sekundärförpackningarnas kostnadsbilder (Tabell 2). Kostnader med mindre betydelse för 
resutlatet har bortsetts ifrån. Kostnaden presenteras som kronor per kilo levererad produkt med en 
årlig kostnadsbild. I vissa fall utgår beräkningarna från en annan tidsperiod vilken har 
approximerats till en årlig kostnad. Vid fördelning av övergripande produktionskostnader har 
produktionsvolymen använts, medan leveransvolymen har använts för att fördela resterande 
övergripande kostnader. Lönekostnaden för kyllagerarbetare i specialplocket har fördelats utefter 
tidsfördelningen per förpackningstyp, varav wellpapptråget antas uppta 60 % av tiden. Trots att 
engångsemballage återvinns efter användandet uppstår en returhanteringskostnad eftersom dess 
lastbärare hanteras i returflödet (rullpall, KPV-vagn och till viss del EUR-pall). För SRS-backarna 
sker returflödet via SRS, vilket betalas via användaravgiften i form av en trafikavgift och en pant 
(vilken ger upphov till en kapitalbindningskostnad). Därpå tillkommer en lönekostnad för 
backmottagare. Kostnader som omfattar fler än endast en förpackningstyp har fördelats enligt 
volymen som kostnaden berör. Övriga antaganden och förenklingar nämns löpande. 

                                                 
5 På en grossistlastad EUR-pall läggs ytterligare en EUR-pall på ett lav med produkter. 
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Tabell 2 Kostnadsdrivare som skiljer sig mellan sekundärförpackningarna. 

Inköp Retur Produktion Kyllager Transport 

 Inköpspris  
 Trafikavgift*  
 Pant*  
 Lön back-

mottagare* 
 Leasing och  

reparation truckar 

 Lön returarbetare 
 Lön chaufförer, 

tomgods  
 Energi och vatten 
 Leasing och  

reparation truckar  
 Avskrivning  

diskmaskiner 
 Underhåll 

 Lön operatörer  
 Avskrivning/leasing 

maskiner  
 Underhåll 
 Omställning 

 Lön kyllager-
arbetare 

 Leasing och  
reparation truckar 

 Avskrivning/leasing 
maskiner 

 Underhåll 
 Omställning 

 Distribution  
 Transportskador 

*Gäller endast för SRS-backar. 

7.4.2 Analys av lastbärarkapacitet, ytbehov, produktskador och leveransvolymer 

Analysen av lastbärarkapacitet bygger på data och statistik från Arlas affärssystem som behandlats 
och sammanställts per lastbärare i form av snittvikt, fyllnadsgrad och plocktakt. Analysen av yta 
bygger på mätningar av fysiska förpackningar, lastbärare och lokaler, samt mätningar utifrån 
ritningar. Resultatet sammanställdes i form av avsatt yta, effektiv yta samt ytbehov per år. Data över 
produktskador och leveransvolymer är hämtat från Arlas affärssytem. 

7.4.3 Miljöanalys 

Miljöanalysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). Andel återvunnet 
material per förpackningstyp är baserat på information från förpackningsleverantören och egna 
antaganden. För analys och jämförelse av transportsträckan har en referenssträcka använts. 
Energiförbrukningen för diskningen av returemballage är baserat på den faktiska energi-
förbrukningen i Kallhäll. 

7.5 Workshops 

Resultatet från analyserna presenterades tillsammans med slutsatser i workshops inför en grupp 
som valts ut för att representera intressenter från samtliga steg i värdjekedjan. Efter presentation av 
resultat diskuterades resultaten och alternativa scenarier utvärderades med hjälp av utvärderings-
matriser. Vid utvärderingen av scenarierna användes bikupor, gemensam brainstorming, ranking 
och den strukturerade utvärderingsmetoden SWOT (står för Strengths (styrkor), Weaknesses 
(svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot)).   
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8 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen genom värdekedjans alla steg från produktion till 
kund. Analysen presenteras med hänsyn till de fem huvudsakliga perspektiven funktion, kostnad, 
arbetsmiljö, miljö och leanprinciper. Innan resultatet för varje perspektiv beskrivs, presenteras krav 
för det perspektivet. Kravspecifikationen är baserad på bakgrundsstudien och analysen (se Bilaga I 
för hela kravspecifikationen). Med utgångspunkt från kraven beskrivs sedan resultatet, vilka 
presenteras för följande fem scenarier: 
  

1. Fortsätt med rödback och wellpapptråg  
2. Byt ut rödbacken mot en mejerianpassad SRS-back 
3. Byt ut rödbacken mot en ny Arlaback 
4. Byt ut rödbacken mot wellpapptråg 
5. Byt ut wellpapptråg mot plasttråg 

 
Scenarierna kan ses var för sig eller i par. Summeras exempelvis scenario 2 och 5 betyder det att 
rödbacken byts mot SRS-back och wellpapptråg mot plasttråg. Analyserna för wellpapptråg och 
rödback är baserade på faktisk data, medan resterade analyser till viss del bygger på antagande 
eftersom förpackningstyperna inte används idag. Dessa antagande grundar sig främst i jämförelser 
med befintliga lastbärarlösningar. För plasttråget är vissa antagningar gällande förpackningslinjen 
baserade på uppsättningen för den tidigare versionen av ICA-mjölken i Tetra Brik-förpackning som 
förpackades i krympplast. Andra uppgifter i beräkningarna härstämmar från leverantören av 
krympfilmsmaskinen. För SRS-backen och nya Arlabacken är antaganden baserade på rödbacken 
och befintliga SRS-backar utformade för andra produktsortiment. Dessa backar antas även 
utformas enligt kravbilden vilket resulterar i en bättre anpassad funktion är den befintliga 
rödbacken. Alla antagande som är betydande för resultatet nämns löpande samt i kapitel 10 
Diskussion. 

8.1 Funktionsanalys 

De mest grundläggande kraven som sekundärförpackningar och lastbärare ska uppfylla är att 
skydda konsumentförpackningen, vara enkel att hantera och ge en hög fyllnadsgrad. För att 
uppfylla dessa krav måste lastbäraren vara både hållbar och stapelbar, tåla hantering och minska 
golvytan. Flexibilitet, hög fyllnadsgrad och enkel hantering erhålls genom att utgå från idealmåtten 
eftersom lastbärarstrukturen i dagligvaruhandeln till stor del utgår från dessa. Utöver dessa krav är 
det även viktigt att det går att automatisera hanteringen (helt eller delvis beroende på verksamhetens 
krav). Vid produktion av kylda och flytande mejeriprodukter måste sekundärförpackningen släppa 
igenom kyla så att möjliggöra efterkylning så att produkterna får rätt konsistens. För att underlätta 
hantering genom hela värdekedjan måste det vara lätt att identifiera innehållet i förpackningen. 
Används etiketter för att underlätta identifiering måste dessa kunna tas bort på ett enkelt sätt utan 
att förstöra konsumentförpackningen.  
 
Sett utifrån kundens perspektiv måste lastbärarsystemet vara anpassat så att rätt kvantitet kan 
beställas. Uppsättningen av lastbärare bör minimera mängden manuell hantering såsom öppning av 
lådor eller hantering av returgods. För mindre volymer bör förpackningen gå att greppa och lyfta 
med en hand. För att minska risken för skärskador måste förpackningen gå att öppna utan verktyg. 
Sekundärförpackningen och lastbäraren måste även kunna utnyttjas för exponering av produkter 
för kunder som har behov av detta (se Bilaga J för fördelning av exponeringssätt för olika 
kundtyper). För att underlätta hanteringen för grossister måste sekundärförpackningarna kunna 
hanteras på EUR-pallar som staplas ovanpå varandra med lav av produkter mellan pallarna.  
 
I Tabell 3 visas en sammanställning av samtliga krav samt en subjektiv poängsättning från 1 till 3 av 
hur väl lastbärarna uppfyller kraven (1= Bristfälligt, 2 = Acceptabelt, 3 = Utmärkt). 
Poängsättningen motiveras i efterföljande stycken. 
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Tabell 3 Subjektiv poängsättning av förpackningarna utifrån kravbilden för funktion. 

Krav Rödback SRS-back 
Ny 

Arlaback 
Wellpapp-

tråg 
Plasttråg 

Tål hantering 3 3 3 2 1 

Behåller formen 3 3 3 2 1 

Hållbar 2 3 3 2 2 

Skyddar produkterna 3 3 3 2 1 

Stabil 2 3 3 2 1 

Stapelbar 3 3 3 3 1 

Hög fyllnadsgrad 1-2 3 3 2-3* 2-3* 

Möjliggör efterkylning 3 3 3 3 3 

Möjlig att använda vid automation 3 3 3 3 3 

Utgår från idealmåtten 1 3 3 2 2 

Modulär med plocklastbärare 1 3 3 2 2 

Flexibel 1 3 1 2 2 

Möjlig att lyfta med en hand 1 1 1 3 2 

Möjlig att hålla i famnen vid upplock 1 1 1 3 1 

Enkel att identifiera innehåll 2 2 2 2 3 

Enkel att öppna utan verktyg 3 3 3 3 2 

Passar butiksutformningen 3 3 3 3 3 

Attraktiv exponering 2 2 2 1 1 

Passar leveransmönstret 3 3 3 3 3 

Minimerar tomgodshanteringen 2 3 2 2 2 

Möjlig att stapla EUR-pallar på EUR-pallar 1 3 3 3 1 

Accepteras av grossister 1 3 1 3 3 

Totalt 44 60 55 51 40 

*Beror på bruk av lastbärare i specialplocket. 

 
Poängsättningen rankar SRS-backen först, varpå en ny Arlaback och wellpapptråget kommer på 
andra respektive tredje plats. Backarna rankas högre än engångsemballagen gällande hur väl 
förpackningen behåller formen samt hur hållbar och stabil den är. Hållbarhetstesterna visade att 
plasttråget är känslig ur detta hänseende, speciellt för  krafter applicerade mot hörnen på pallar och 
tryck ovanifrån som för grossistlastade pallar (Figur 26). Tester med mindre butiker (främst små 
butiker inom dagligvaruhandeln och convenience) visade även att plasttrågen inte gick att stapla 
med endast en eller två förpackningar per lav på ett stabilt sätt. Till viss del kan de negativa 
resultaten bero på att plasttrågen som testades var prototyper som tillverkades manuellt, vilket 
resulterar i en något lägre kvalitet än maskintillverkade plasttråg. 
 
De nya backarna antas vara utformade för att uppnå en hög fyllnadsgrad, vilken blir speciellt hög 
om en orders back- och specialplocksvolym konsolideras innan transport. Rödbacken får däremot 
en relativt låg fyllnadsgrad. Detta beror på antalet backar per stapel begränsas till maximalt fyra på 
grund av arbetsmiljöskäl. Fyllnadsgraden för engångsemballagen beror på bruk av lastbärare i 
specialplocket, men uppnår generellt en acceptabel eller hög fyllnadsgrad. Fyllnadsgraden är till viss 
del relaterad till förpackningens moduläritet, då en förpackning som utgår från idealmåtten lättare 
uppnår en hög fyllnadsgrad. SRS-backen antas ha hög flexibilitet på grund av moduläriteten som 
ger möjlighet att bygga flexibla leveranser. Rödbacken får lägst ranking ur detta perspektiv, då den 
enda flexibiliteten är orderstorlekens variation om 15 kg samt möjligheten att ha flytande lagerytor i 
kyllagret vid manuell hantering. 
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Figur 26 Tester visade att plasttrågen inte klarade av transport på ett tillfredsställande sätt. 

Från ett butiksperspektiv är engångsemballagen lättare att lyfta med en hand vilket beror på både 
förpackningens vikt och möjligheten att lyfta wellpapptråget i hålet på ovansidan. Samtliga 
förpackningar förutom wellpapptråget får underkänt gällande kravet att kunna hålla förpackningen i 
famnen vid upplock, eftersom backarna har för hög vikt och produkterna i plasttråget faller isär då 
förpackningen öppnas. Enligt analys av leveransmönster passar samtliga förpackningsstorlekar 
kundens behov, då majoriteten av leveranserna innehåller en till tre förpackningar per leverans. Det 
enda undantaget är för standard-, mellan- och lättmjölk i rödback för vilka fyra till sex backar 
levereras i knappt en tredjedel av fallen (Bilaga K). Vid intervjuer med kundansvariga hos Arla och 
mejeriansvariga hos kunder drogs slutsatsen att engångsemballage bör ej innehålla mer än sex liter 
eftersom det riskerar att öka antalet kassationer på grund av utgånget bäst före-datum samt leder till 
ökat antal brytningar av sekundärförpackning i grossisthanteringen. Ett alternativ till wellpapptråget 
är ett brätte liknande Skånemejeriers, vilket en mindre majoritet av kunderna i Skåne föredrog. 
 
I tomgodshanteringen bedöms SRS-backen vara fördelaktig, då denna kan packas på ett 
platseffektivt sätt i butik och inte kräver returgodshantering via Arlas eget flöde. Dock kan det vara 
eget returflöde vara en fördel från andra perspektiv, exempelvis kostnads- och miljöperspektiven. 
Övriga förpackningar bedöms ha en acceptabel nivå av returgodshantering, med fördelar för olika 
steg i logistikkedjan beroende på förpackningstyp. Hanteringen av rödbacken och nya Arlabacken 
är fördelaktigt för transportledet (speciellt för Arlabacken som antas kunna packas tätt), medan 
hantering av engångsemballaget är fördelaktigt i kundledet då det är mindre utrymmeskrävande än 
returemballage. Hur utrymmeseffektivt det är beror dock på vilken lastbärare som används. 
Slutligen är det endast wellpapptråget och SRS-backen som är möjlig att använda och används till 
grossistlastade pallar, eftersom plasttråget inte tål lastningstypen och de andra backarna inte 
hanteras av grossister. 

8.2 Kostnadsanalys 

Utifrån ett kostnadsperspektiv är målet att minimera den totala kostnaden bestående av löpande 
kostnader och investeringskostnader. Samtidigt bör eventuella investeringar ha en rimlig 
avskrivningstid. Kostnaden för varje scenario är angiven som kronor per kg levererad produkt och 
beräknade på årsbasis. Följande nio scenarier har analyserats: 
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1. Rödback, Jönköping (automatiserat kyllager) 
2. Rödback, Kallhäll (ej automatiserat kyllager) 
3. Rödback, Kallhäll (automatiserat kyllager) 
4. SRS-back, Jönköping (automatiserat kyllager) 
5. SRS-back, Kallhäll (automatiserat kyllager) 
6. SRS-back, Kallhäll (ej automatiserat kyllager) 
7. Wellpapptråg, Jönköping (kranlager samt commissioner-robot) 
8. Wellpapptråg, Kallhäll (manuellt kyllager) 
9. Plasttråg, Kallhäll (manuellt kyllager) 

 
Scenariot med en ny Arlaback har inte analyserats eftersom denna antas ha en liknande 
kostnadsbild som rödbacken plus kostnaderna för att utveckla och köpa in nya backar samt ställa 
om produktionslinjer, transportband och robotcellen i Jönköpings kyllager. Den fullständiga 
kostnadsbilden för de nio scenarierna visas i Tabell 4. För varje steg i värdekedjan har kostnaden 
summerats och den inbördes storlekenordningen för stegen och totalsumman beskrivs med en 
färgskala från grön till röd där grön motvarar en låg kostnad och röd en hög kostnad. Varje stegs 
kostnad har sedan summerats till en totalsumma, vilken återvinns i nedersta raden. Inom respektive 
steg beskrivs kostnadernas storlekar med en gråskala i vilken en ljusgrå färg motsvarar en låg 
kostnad och en mörkgrå färg motsvarar en hög kostnad. 

Tabell 4  Kostnadsbild för år 2015 för de nio scenarierna beroende på automationsgrad och mejeri. 
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  Hög kostnad  

    

    
    
  Låg kostnad  
  
 

         

Inköp [kr/kg]          

Inköpspris    - - -    

Trafikavgift och Pant - - -    - - - 
Lön backmottagare - - -    - - - 
Leasing och reparation truckar - - -    - - - 

Retur [kr/kg]          

Lön returarbetare    - - -    

Lön chaufförer, tomgods    - - -    

Energi och vatten    - - -    

Leasing och reparation truckar    - - -    

Underhåll    - - -    

Produktion [kr/kg]          

Lön operatörer          

Avskrivning/leasing maskiner - - - - - -    

Omställningskostnad - - -    - - - 
Underhåll          

Kyllager [kr/kg]          

Lön kyllagerarbetare          

Leasing och reparation truckar          

Avskrivning  -   -   - - 
Omställningskostnad - - -  - - - - - 
Underhåll          

Transport [kr/kg]          

Distributionskostnad          

Transportskador          

Total kostnad [kr/kg]          
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Kostnadsanalysen visar att det dyraste scenariot är för SRS-backen i Jönköping (4), vilket till största 
del beror på distributionskostnaden. Distributionskostnaden utgör en stor del av den totala 
kostnaden för samtliga scenarion, framförallt för Jönköpings mejeri. Om transportkostnaden 
bortses ifrån är wellpapptråget i Jönköping (7) det dyraste scenariot, tätt följt av båda scenarierna 
med SRS-back i Kallhäll (5) och (6) samt wellpapptråget i Kallhäll (8). Rödbacken och plasttråget är 
de mest kostnadseffektiva scenarierna. 
 
Kostnadsdrivare för rödbacken är framförallt lönekostnaden för operatörer i produktion och 
personal i kyllagret och underhåll. För automatiserad hantering i kyllager reduceras lönekostnaden 
medan en kostnad för avskrivningar och underhåll ökar. Den största skillnaden mellan rödbacks-
scenarierna beror på antal operatörstimmar i produktion samt avskrivningar och arbetstimmar i 
kyllagret. 
 
För SRS-backen är det framförallt omställningskostnader i produktion och kyllager, samt 
trafikavgiften som påverkar kostnadsbilden negativt. Trafikavgiften antas variera mellan 2-3 
kr/back6 och i beräkningarna ovan har den lägsta trafikavgiften använts. SRS-backen antas höja 
fyllnadsgraden i distribution med fem procent på grund av ökat antal kilo per yta. Trots att en ökad 
fyllnadsgrad resulterar i en något lägre distributionskostnad och att returhanteringen uteblir för 
SRS-backarna väger det inte upp för de stora investeringarna i produktion och kyllager. 
Kostnadsbilden hade inte blivit bättre än den för rödbacken även om trafikavgiften hade varit noll. 
 
Kostnadsbilden för wellpapptrågen påverkas framförallt av inköpspriset för materialet och 
hanteringskostnaden i kyllagret. I beräkningarna har det antagits att 60 % av tiden i specialplocket 
läggs på wellpapptrågen. Hanteringskostnaden är något större i Jönköping än i Kallhäll, trots att det 
kyllagret i Jönköping har investerat i en commissionerrobot för att minska transporttiden mellan 
plockplatser och öka andelen plocktid (värdeskapande tid). Jämförs wellpapptråget mot plasttråget 
för en liknande manuell hantering i Kallhäll reduceras både inköpskostnaden för material och 
arbetstimmarna i produktion. Arbetstimmarna i produktion antas halveras vid ett byte till plasttråg 
eftersom rullen med krympfilm inte kräver konstant hantering. Även om den minskade 
operatörskostnaden till viss del vägs upp av investeringskostnaden för kympfilmsmaskinerna blir 
den totala kostnaden för plasttråget lägre. 
 
En annan viktig faktor att ta i beaktande är ytbehovet, vilket beror på val av produktions- och 
hanteringsmetod. Vid tillbyggnad av en befintlig byggnad beräknas kyllager kosta 19 000 kr/m2 
medan tomgodslager och produktionslokaler kostar 17 000 kr/m2. Även driftskostnaden är högre 
för ett kyllager än för tomgodslager på grund av kylningen. Dock är driftskostnaden för 
produktionslokaler jämförbar med den för kyllager på grund av högre krav på renlighet. Både 
investeringskostnaden för tillbyggnationer och driftkostnaden får betydelse beroende på ytbehovet 
för att lagra ett visst material (tomgods, wellpapp, plast, etc), en produktionslinje och hanterings-
process i kyllagret. Wellpapptråg lagras på EUR-pallar med 1350 tråg per pall, vilket är mer 
utrymmeseffektivt än att lagra och hantera tomma rödbackar. I produktion tar generellt backfyllare 
något större yta än trågresare, om inte ett helt rum avsätts för endast produktion av wellpapptråg. I 
Jönköpings kyllager upptar de tre robotcellerna 1080 m2 medan den manuella rödbackshanteringen 
i Kallhäll varierar mellan 600 och 730 m2. 

8.3 Analys av arbetsmiljö och hantering 

Arbetmiljön påverkas av hela lastbärarstrukturen, vilket har lett till att analysen omfattar både 
lastbärare och sekundärförpackningar. Tyngdpunkten för analysen ligger på belastningsergonomiska 
krav inom kyllager och transport, eftersom det är inom dessa områden arbetsmiljön är som sämst 
och omfattar flest personer. Mindre fokus har lagts på arbetsmiljön i kundledet eftersom det är 

                                                 
6 Trafikavgiften för befintliga SRS-backar varierar mellan 2,15 – 3,85 kr/back (Svenska Retursystem, 2015). 
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utanför Arlas räckvidd och Arlas lastbärare utgör en mindre del av samtliga lastbärare som hanteras 
i butik. Bedömningen av arbetsmiljö omfattar rödbacken och plocklastbärarna (rullpall, KPV-vagn, 
EUR-pall och SRS halvpall). Gällande damm i produktion och enkelthet att lyfta sekundär-
förpackningen har även de två engångsemballagen och rödbacken bedömts. En ny Arlaback och 
SRS-backen kunde inte bedömas eftersom de inte finns i fysiskt format. Däremot kan arbetsmiljön 
via manuell hantering av dessa jämföras med den för manuella hanteringen av rödback. Till följd av 
moduläriteten antas backvolym och specialplocksvolym för dessa alternativ konsolideras, vilket 
resulterar i större kollin som hanteras med truck. Skjuta- och dra-arbetet bedöms därmed ha 
förbättrats. I transportledet har endast plocklastbärarna bedömts eftersom sekundärförpackningar 
inte hanteras.  
 
I Tabell 5 visas en sammanställning av samtliga krav samt en subjektiv poängsättning från 1 till 3 av 
hur väl lastbärarna uppfyller kraven (1= Bristfälligt, 2 = Acceptabelt, 3 = Utmärkt). Poäng-
sättningen för plocklastbärarna är obereonde av sekundärförpackningen på samtliga krav förutom 
minimering av damm. Samtliga lastbärare innebär mycket manuellt och repetitivt lyftarbete. Enligt 
analysen är de två pallarna och KPV-vagnen bäst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Framförallt beror 
detta på bättre arbetsställningar och ett lättare skjuta- och dra-arbete. En utförlig motivering av 
poängsättningen presenteras i efterföljande stycken. 

Tabell 5 Poängsättning av lastbärarna utifrån kravbilden för arbetsmiljö och hantering. 

Krav EUR-pall 
SRS  

halvpall 
Rullpall KPV-vagn 

Rödback 
(manuellt) 

Minimera manuellt lyftarbete 1 1 1 1 1 

Minimera repetitivt arbete 1 1 1 1 1 

Minimera ogynnsamma arbetsställningar 2 3 1 3 1 

Minimera damm* 1-3 1-3 1-3 1-3 3 

Max 12 kg vid manuella lyft 2 2 2 2 1 

Max 150 N vid skjuta/dra-arbete  
(igångsättning) 

3 3 3 3 3 

Max 100 N vid skjuta/dra-arbete  
(kontinuerlig) 

3 3 3 3 3 

Enkel att förflytta 3 3 1 2 2 

Enkel att lyfta (sekundärförpackning*) 2-3 2-3 2-3 2-3 1 

Totalt 17 18 14 17 14 

*Beror på bruk av sekundärförpackning: wellpapptråget = 1 och plasttråget = 3. 
 

8.3.1 RAMP-bedömningar 

RAMP-bedömningarna omfattade åtta arbetsmoment som bedömdes utifrån sju belastnings-
ergonomiska riskfaktorer: arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitivt arbete, lyftarbete, skjuta- 
och dra-arbete, påverkande faktorer, rapportering av påfrestande arbete och upplevt fysiskt obehag 
(Tabell 6). En högre siffra motsvarar en högre risk för att många av arbetstagarna utvecklar 
belastningsbesvär.  
 
De åtta bedömda arbetsmomenten omfattade två arbetsmoment inom transport (manuell hantering 
av rullpall och rödback med pirra) och sex arbetsmoment inom kyllager (plock med hjälp av rullpall 
som dras manuellt, KPV-vagn som dras manuellt, KPV-vagn med truck, SRS halvpall med truck, 
EUR-pall med truck och manuellt plock av rödback). Bedömningarna för transport saknar 
bedömningar av kategori 1-3 och manuellt plock av rödback i kyllagret saknar bedömning av första 
kategorin på grund av tidsbrist. Vidare bedömdes inte skjuta- och dra-arbetet för manuellt plock 
med rödback, eftersom arbetsmomentet inte har något sådant arbete som är kontinuerligt. Se Bilaga 
A för fullständiga resultat. 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

35 

 

Tabell 6  Sammanställning av resultat från RAMP II-bedömningen. En högre siffra motsvarar en större 
risk för att många av arbetstagarna utvecklar belastningsbesvär. Antalet belastningar inom 
hög, medel och låg risknivå visas i de tre understa raderna.  

 
Transport Kyllager 

 

R
ö

d
b

ac
k 

 

m
e

d
 p

ir
ra

 

R
u

llp
al

l 

m
an

u
e

llt
 

R
u

llp
al

l 

 m
an

u
e

llt
 

K
P

V
-v

ag
n

 

m
an

u
e

llt
 

K
P

V
-v

ag
n

  

m
e

d
 t

ru
ck

 

SR
S 

h
a

lv
p

al
 

m
e

d
 t

ru
ck

 

EU
R

-p
al

l  

m
e

d
 t

ru
ck

 

R
ö

d
b

ac
k 

 

m
an

u
e

llt
 

1. Arbetsställningar - - 13 5 5 2 8,5 - 

2. Arbetsrörelser och repetitivt arbete - - 4 1 1 2 2 0 

3. Lyftarbete (genomsnittligt fall) - - 6,7 12,5 12,5 11,5 11,5 14,5 

4. Skjuta- och dra-arbete (genomsnittligt fall) 4,3 5,5 4,3 2,5 0 0 0 - 

5. Påverkande faktorer 10 10 6 6 6 6 6 6 

6. Rapportering av fysiskt påfrestande arbete - - - - - - - - 

7. Upplevt fysiskt obehag 2 0 2 2 2 2 2 2 

Antal hög risk moment 0 2 6 3 2 2 3 - 

Antal risk moment 8 5 7 5 5 5 7 - 

Antal låg risk moment 11 12 21 26 27 27 24 - 

 
Bedömningarna visar att manuellt plock med rullpallen ger upphov till sämst arbetsställningar i 
specialplocket. Det som är negativt jämfört med de andra plocklastbärarna är framförallt ryggens 
kraftiga böjning på grund av lastbärarens låga höjd och överarmens arbetsställning vid förflyttning 
av lastbäraren. I detta avseende ger KPV-vagnen förutsättningar för bättre arbetsställningar tack 
vare högre arbetshöjd. Manuellt plock med rullpall och KPV-vagn begränsar dock plockarens ben- 
och fotutrymme, vilket leder till att kyllagerarbetaren inte kan ta ut stegen. Används gåtruck kan 
stegen tas ut. Ur detta hänseende är arbetsställningarna vid plock med SRS halvpall och EUR-pall 
bättre. Dock kan gafflarna begränsa ben- och fotutrymmet vid själva plockplatsen, vilket blir mer 
märkbart desto smalare plockgångar är. EUR-pallens storlek leder till att kyllagerarbetaren måste 
luta sig över pallen, vilket resulterar i ogynnsamma arbetsställningar för rygg och överarmar. Samma 
problem uppkommer inte vid arbete med SRS halvpall. 
 
Vidare visade bedömningarna att manuellt plock med rullpall även ger upphov till sämst 
arbetsrörelser. Detta beror på rullpallens utformning vilket medför att kyllagerarbetaren måste 
använda ett överhandsgrepp grepp för att få in sekundärförpackningen långt in. SRS halvpall och 
EUR-pall får något sämre värden än KPV-vagn (både manuellt och med truck), vilket beror på ett 
större antal lyft per plockrunda. 
 
Lyftarbetet var det arbetsmoment som bedömdes medföra den största belastningsergonomiska 
risken för samtliga lastbärare i kyllagrena. Vid lyftarbete med rullpall sker lyftet närmare kroppen än 
övriga plocklastbärare, vilket ger rullpallen bäst värde. Om kyllagerarbetaren utför lyftet med en 
hand och vriden bål blir resultatet dock mycket värre. KPV-vagnen ger möjlighet till bättre 
lyftteknik då den är öppen på två sidor istället för en sida som rullpallen. Lyft som sker på SRS 
halvpall och EUR-pall utförs på längre avstånd från kroppen, vilket resulterar i ett sämre lyft. Om 
kyllagerarbetaren sträcker sig över pallen istället för att gå runt den blir resultatet mycket sämre. 
Allra värst är lyftarbetet som sker i det manuella plocket med rödback, vilket beror på den tyngre 
bördan (15-20 kg) och arbetshöjden som varierar mellan 28 och 140 cm. En förvärrande faktor är 
det dåliga greppet på rödbacken. 
 
Skjuta- och dra-arbetet är värre för arbete med rullpall än med KPV-vagn på grund av att rullpallen 
ofta dras med en hand vid sidan av kroppen. Båda lastbärarna har dock en igångsättningskraft och 
kontinuerlig kraft under gränsvärdena vid förflyttning på plant underlag (AFS 2012:2). Detta gäller 
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även för skjuta- och dra-arbetet i transport. Dock händer det att chaufförer förflyttar upp till tre 
rullpallar samtidigt, vilket förvärrar arbetsmomentet avsevärt. Halt underlag på vintern förvärrar 
situationen ytterligare. Vid förflyttning av rödback med pirra (maximalt 5 backar i höjd) är det 
främst kraften vid tippning av pirran (150 N) som bedöms vara negativ. 
 
Faktorer som påverkar arbetsmiljön i kyllager och transport är den låga temperaturen och att 
arbetstagarna ofta arbetar snabbt för att ta längre rast. I transport är det även bristen på att kunna 
påverka arbetstempot och otillräckliga synförhållanden som påverkar arbetsmiljön negativt.  
Slutligen visade bedömningen att manuellt plock med rullpall resulterar i flest belastningar med hög 
risk för att många av arbetstagarna utvecklar arbetsbesvär. Plock med SRS-halvpall och KPV-vagn 
med truck bedömdes vara mest fördelaktiga ur en arbetsmiljösynpunkt. 

8.3.2 Subjektiva skattningar av användarna 

De subjektiva skattningarna av användarna bestod av kyllagerpersonalens skattning av arbete med 
lastbärare och sekundärförpackningar, chaufförernas skattning av arbete med lastbärare, samt 
kunders skattning av arbete med lastbärare och sekundärförpackningar. 
 
Kyllager 
Kyllagerpersonalens skattning av lastbärarna visar att EUR-pallen upplevs bäst att arbeta med 
(Tabell 7). Den har fått högst poäng i samtliga påståenden förutom gällande den fysiska 
ansträngningen när lastbäraren förflyttas med gåtruck. Studeras plockmomentet får halvpallen från 
SRS lägst poäng, vilket enligt användarna beror på att wellpapptråget är för stor för halvpallen och 
därmed hamnar utanför kanten. Både rullpallen och KPV-vagnen hamnar på den negativa skalan 
under 4 i skattningen av ansträngning att plocka produkter. Detta berodde enligt användarna främst 
på att wellpapptrågen måste tryckas in med våld om fem stycken ska få plats per hylla.  
 
En förvärrande faktor var även den kraftiga böjningen vid plock och att rullpallens utformning med 
endast en dörr resulterar i ett ofördelaktigt grepp. Förflyttningen upplevs generellt enklare och 
mindre ansträngande om en truck används. Särskilt positivt upplevs förflyttningen om en ståtruck 
används. Förflyttningen av KPV-vagnen upplevs mest negativ, vilket enligt användarna beror på 
dess tyngd. Både rullpallen och KPV-vagnen anses negativa vid manuell förflyttning då 
utformningen begränsar steglängden. 

Tabell 7  Resultat av kyllagers skattning av lastbärare. (1 = Håller inte alls med, 4 = Neutral, 7 = Håller 
helt med). 65 svar från Kallhäll. 

 

Rullpall 
KPV-
vagn 

EUR-pall 
SRS 

halvpall 

Enkel att plocka produkter på 4,5 4,3 6,0 3,8 

Snabb att plocka produkter på 4,7 4,5 5,8 3,9 

Ej fysiskt ansträngande att plocka produkter  3,4 3,6 4,3 4,1 

Enkelt att förflytta lastbäraren när man går och drar/skjuter den 4,5 4,1 5,7 5,4 

Ej fysiskt ansträngande att förflytta lastbäraren när man går och 
drar/skjuter den eller använder gåtruck 

3,6 3,0 5,0 5,1 

Enkelt att förflytta lastbäraren med truck 6,0 5,9 6,4 6,2 

Ej fysiskt ansträngande att förflytta lastbäraren med ståtruck 5,8 5,8 5,8 5,7 

 
Kyllagerpersonalens skattning av lastbärare visade att rödbacken är sämst i alla skattade avseenden 
(Tabell 8). Framförallt är det bördans vikt och backens dåliga grepp som användarna ogillar starkt. 
Plasttråget upplevs ha något sämre greppbarhet än wellpapptråget, samt vara något svårare att lyfta. 
Däremot upplevs plasttrågets vikt vara lättare än wellpapptråget, trots att båda väger sex kilo. Enligt 
användarna är plasttråget mindre ansträngande att hantera än wellpapptråget och även lättare att 
packa på KPV-vagn och rullpall. Däremot upplevs wellpapptråget bättre att packa på EUR-pall 
eftersom den upplevs är mer stabil och hållbar.  
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Tabell 8  Resultat av kyllagers skattning av sekundärförpackningar. (1 = Håller inte alls med, 4 = 
Neutral, 7 = Håller helt med). 43 svar från Kallhäll och 18 svar från Jönköping. 

 
Plasttråg Wellpapptråg Rödback 

Lätt att greppa 5,0 5,5 4,3 

Lätt vikt 5,4 4,8 2,4 

Enkel att lyfta 5,3 5,5 4,1 

Ej ansträngande för händer/fingrar att hantera 5,0 4,7 2,1 

Låg friktion mot intilliggande förpackning 4,4 4,5 4,2 

Lätt att packa på KPV-vagn 5,8 5,4 
 

Lätt att packa på rullpall 5,5 5,4 
 

Lätt att packa på EUR-pall 4,1 5,7 
 

 
Transport 
Skattningen av lastbärare med transport visar att EUR-pall och rullpall upplevs bäst (Tabell 9). SRS 
halvpallar har inte skattats som tomgods eftersom de inte tas tillbaka till mejeriet. SRS halvpall 
upplevs vara lättast och snabbast att hantera, tätt följt av EUR-pallen och rullpallen. Rödbacken och 
KPV-vagnen upplevs däremot vara minst fördelaktiga i detta avseende. Hur bra KPV-vagnar är att 
hantera beror till stor del på hur den är packad och var tyngdpunkten ligger. Är tyngdpunkten högt 
upp i vagnen blir den svårare att hantera.  
 
Enligt chaufförerna står rödbacken minst stabilt under körning. Samtliga lastbärare passar kunder 
med hög lastkaj, medan KPV-vagn och rödback passar mindre bra till kunder med låg lastkaj 
jämfört med övriga lastbärare. Saknar kunden lastkaj så passar, enligt chaufförerna, KPV-vagnen 
dåligt och det är endast rullpallen som passar bra. Rödbacken upplevs svårast att identifiera vilken 
kund den ska till, vilket enligt chaufförerna beror på att rödbackar är turpostade och inte 
kundpostade. 

Tabell 9 Resultat av transports skattning av lastbärare. (1 = Håller inte alls med, 4 = Neutral, 7 = 
Håller helt med). 83 svar från Kallhäll, 53 svar från Årsta och 32 svar från Jönköping. 

  Rödback Rullpall KPV-vagn EUR-pall 
SRS  

halvpall 

Lätt att hantera när den är full 4 4,6 3,9 4,6 5 

Lätt att hantera när den är tom 4,5 4,9 4,1 5   

Snabb att hantera när den är full 3,8 4,5 3,9 4,7 5,1 

Snabb att hantera när den är tom 4,3 4,8 4 5   

Står stabilt under körning när den är full 3,5 5,3 5 5,4 4,4 

Står stabilt under körning när den är tom 3,9 5,3 5,2 5,5   

Produkterna står stabilt på lastbäraren 4,3 5,4 3,4 5,1 4,2 

Passar kunder med hög lastkaj 4,7 5,3 5,1 5,6 5,8 

Passar kunder med låg lastkaj 4,3 5 3,8 4,8 5,3 

Passar kunder med marklossning 4 4,9 2,9 3,8 4,1 

Lätt att identifiera vilken kund lastbäraren ska till 4,3 5,3 4,6 5,4 5,7 

 
Kund 
Skattningen av lastbärarna utfördes bara av kunder i södra Sverige, vilket kompletterades med 
intervjuer med kunder i Stockholmsregionen. Skattningen visar att samtliga lastbärare förutom 
rödbacken och rullpallen anses ta lite plats (Tabell 10). Dock anses både rödbacken och rullpallen ta 
något mer plats då de är fulla. Ytupptagning är viktigt från arbetsmiljöperspektiv eftersom det 
påverkar individens möjlighet att röra sig utan begränsningar. I princip alla kunder nämner att 
tomgods inte är något problem eftersom det flyttas direkt ut på lastkajen när det är tömt. Vidare 
anses samtliga lastbärare förutom rödbacken då den är tom anses vara lätta att förflytta. 
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I södra Sverige, där Skånemejerier är starka, upplevs Arlas rullpall vara för låg och skapa en tom yta 
om den används istället för Skånemejeriers rullpallar. Mejeriansvariga för ett flertal av butikerna 
säger dock att höjden i sig inte utgör en barriär för att byta leverantör, utan att val av leverantör 
drivs av vad konsumenten efterfrågar samt hur väl samarbetet med leverantören fungerar. Många 
kunder efterfrågar en standardisering av lastbärarsystemet för att underlätta hanteringen snarare än 
för att förenkla byta av leverantör. 
 
Ett flertal kunder säger att KPV-vagnen är funktionell vid förflyttning av produkter i butiksmiljö. 
Jämfört med ICAs öppna rullbur med ett eller inget hyllplan, upplever många ICA-kunder att KPV-
vagnen är bättre eftersom den har fler hyllplan som skyddar produkterna. Mejeriansvarig för en 
Nettobutik i norra Götaland nämnde dock att Skånemejeriers rullpallar var att föredra framför 
KPV-vagnen, eftersom dess hyllplan går att fälla in bättre mot rullpallens väggar än KPV-vagnens 
hyllplan. 
 
Ett flertal andra kunder nämner att KPV-vagnen är bra, men att den ofta packas för trångt när ett 
wellpapptråg placeras liggande ovanpå stående wellpapptråg så att det är nio wellpapptråg per hylla 
istället för åtta. Det leder till att varje hyllplan måste tömmas innan understa hyllplanet kan tömmas. 
Majoriteten av de större kunderna nämner att hanteringen med KPV förvärras om produkttyperna 
på en order sprids ut över samtliga vagnar istället för att samlas på en. Åsikterna går isär angående 
för- och nackdelar med antalet öppningar på KPV-vagnen. En del kunder föredrar två öppna sidor 
eftersom det möjliggör plock från fler håll. Andra kunder tycker inte om öppningen på långsidan 
eftersom produkter vars primärförpackning är en bägare ofta trillar ur. 

Tabell 10 Resultat av kunders skattning av lastbärare. (1 = Håller inte alls med, 4 = Neutral, 7 = Håller 
helt med). Ett svar från en grossist och 22 svar från dagligvaruhandeln i södra Sverige (13 
stora, 5 medium, 4 små). 

 

Rödback Rullpall KPV-vagn EUR-pall 
SRS  

halvpall 

Tar lite plats när den är full 4,0 3,8 5,5 5,3 5,8 

Tar lite plats när den är tom 4,7 4,5 5,2 7,0 7,0 

Enkel att förflytta när den är full 3,7 5,0 5,8 6,3 6,5 

Enkel att förflytta när den är tom 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 

 
Kundernas skattning av sekundärförpackningarna visar att samtliga upplevs lätta att greppa (Tabell 
11). Engångsemballagens vikt på 6 kg anses vara relativt lätt, medan rödbacken anses vara något 
tung. Wellpapptråget anses ha bättre öppningsbarhet och vara lättare att hantera när förpackningen 
är öppen. Båda engångsemballagen anses vara ansträngande för händer och fingrar att öppna. Även 
om plasttråget är perforerat upplevs det vara svårt att öppna. Framförallt är det större kunder som 
upplever att öppningsmomentet är ett problem eftersom de hanterar ett stort antal tråg. En för 
kraftig perforering avsedd att förbättra öppningsbarheten riskerar även att resultera i trasiga 
förpackningar vid lyft på sidan av plasttråget. Plasttråget anses vara mest fördelaktig i 
tomgodshanteringen eftersom det är platseffektivt och inte ansträngande för händer och fingrar att 
källsortera. Wellpapptråget upplevs dock gå snabbare att källsortera. Av samtliga 
sekundärförpackningar anses rödbacken ta mest plats som tomgods. 
 
Drygt hälften av de tillfrågade kunderna i Skåne föredrar Skånemejeriers lastbrätten i hårdplast 
framför wellpapptråg eftersom plasttråg inte behöver öppnas och kan ställas direkt i hyllan. Många 
kunder anser även att returemballage är en fördel ur miljösynpunkt. Dock påpekar en liten majoritet 
av kunderna att brätten bara kan användas till Gable Top förpackningar, eftersom Tetra Top anses 
ha för mjuka kanter för att klara av den typen av hantering och tryck ovanifrån. De tillfrågade 
grossisterna föredrar wellpapptråg istället för brätten, eftersom det är lättare att hantera och kan 
skickas vidare till deras kunder. Samtliga kunder som har en fungerande hantering med SRS-backar 
idag anser även att en mejerianpassad SRS-back eller ett brätte är en alternativ lösning. 
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Tabell 11 Resultat av kunders skattning av sekundärförpackningar. (1 = Håller inte alls med, 4 = 
Neutral, 7 = Håller helt med). 29 svar från dagligvaruhandeln (10 stora, 11 medium, 8 små), 
14 svar från convenience. 

 
Plasttråg Wellpapptråg Rödback 

Lätt att greppa 5,6 5,4 5,3 

Lätt vikt 4,9 4,7 3,9 

Enkelt att förstå hur förpackningen ska öppnas 5,3 5,8 
 

Snabb att öppna 3,8 4,9 
 

Ej ansträngande för händer och fingrar att öppna  3,1 3,0 
 

Krävs ej ett verktyg/hjälpmedel för att öppna 4,6 6,2 
 

Lätt att hantera när den är öppnad 3,5 5,1 5,8 

Ej skrymmande när den är tom 6,5 4,8 3,6 

Snabbt att källsortera 6,0 6,4 
 

Ej ansträngande för händer och fingrar att källsortera 6,1 4,7 
 

8.4 Analys av miljö 

Utifrån ett miljöperspektiv är målet att genom hela värdekedjan minimera sekundärförpackning-
arnas miljöpåverkan under deras livstid. Miljöpåverkan mäts i kilo koldioxid per kilo levererad 
produkt. Backarna antas ha en livslängd på 10 år, vilket motsvarar cirka 730 cirkulationer med en 
omloppstid på fem dagar. Engångsemballaget antas återvinnas en månad efter det tillverkats. 
Miljöpåverkan beror dels på vilka och hur mycket material som används i sekundärförpackningen, 
men även på val av tillverkningsprocess (Tabell 12). För backarna har det antagits att 20 % av 
materialet är återvunnet, medan 70 % av wellpappen och 50 % av krympfilmen är återvunnen i 
engångsemballagen (Bergengren, 2015). I beräkningarna har lastbärarna som engångsemballagen 
packas i bortsetts ifrån. Transportsträckan har approximerats till en referenssträcka enligt Tabell 12. 
SRS-backen antas transporteras en tredjedel så långt som rödbacken eftersom dess returflöde går 
via SRSs tvättanläggningar. Då förpackningarna är förbrukade antas samtliga återvinnas. Resultatet 
av miljöanalysen visas i Tabell 13 samt i sin helhet för respektive alternativ i Bilaga L till Q. 

Tabell 12 Egenskaper för respektive förpackningstyp. 

 

Rödback Arlaback SRS-back 
Wellpapp-

tråg 

Plasttråg 
med  

stödskiva 

Plasttråg 
utan  

stödskiva 

Livslängd 10 år 10 år 10 år 1 månad 1 månad 1 månad 

Material och 
vikt 

Polypropen 
1710 g 

Polypropylen 
500 g 

Polypropylen 
500 g 

Wellpapp  
97 g 

LD-PE 14 g 
Wellpapp 9 g 

LD-PE 14 g 

Tillverknings-
process 

Form-
sprutning 

Form-
sprutning 

Form-
sprutning 

Limning 
Plastfilms-
extrudering 

Plastfilms-
extrudering 

Användande 
Tvätt 0,04 
kWh/tvättad 
back 

Tvätt 0,04 
kWh/tvättad 
back 

Tvätt 0,149 
kWh/tvättad 
back

7
 

- - - 

Transport 

Utleverans: 
150 km/tur 
Återtag:  
150 km/tur 

Utleverans: 
150 km/tur 
Återtag:  
150 km/tur 

Intag:  
150 km/tur 
Utleverans: 
150 km/tur 
Återtag:  
150 km/tur 

Intag:  
150 km/tur 
Utleverans: 
150 km/tur 
Återvinning: 
5 km/tur 

Intag:  
150 km /tur  
Utleverans: 
150 km/tur 
Återvinning: 
5 km/tur 

Intag:  
150 km/tur  
Utleverans: 
150 km/tur 
Återvinning: 
5 km/tur 

Bortskaffande Återvinning Återvinning Återvinning Återvinning Återvinning Återvinning 

                                                 
7 Information hämtad från Svenska Retursystems Hållbarhetsrapport 2014 (2015). 
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Tabell 13 Miljöpåverkan mätt i kg koldioxid per kilo levererad produkt för sex förpackningstyper. 

 

Rödback Arlaback SRS-back 
Wellpapp-

tråg 

Plasttråg 
med  

stödskiva 

Plasttråg 
utan  

stödskiva 

Material 5,522 1,614 1,614 0,106 0,043 0,033 

Tillverkning 3,015 0,882 0,882 0,000* 0,007 0,007 

Transport 22,600 6,608 9,912 0,002 0,000** 0,000** 

Användande 0,631 0,631 2,349 - - - 

Bortskaffande 0,084 0,025 0,025 0,005 0,001 0,001 

Total CO2 [kg] 31,852 9,760 14,783 0,113 0,051 0,041 

End-of-Life potential -3,361 -0,983 -0,983 -0,001 -0,016 -0,016 

kg CO2 per kg produkt 0,0029 0,0011 0,0017 0,0188 0,0086 0,0068 

Index 100% 38% 59% 648% 297% 234% 

*Inräknat i materialet. **För litet för att vara märkbart. 

 
Analysen visar att returemballagen har mindre miljöpåverkan per kilo levererad produkt än 
engångsemballagen. Bäst resultat ger den nya Arlabacken vilket grundar sig i dess förhållandevis 
låga vikt, minimering av transportsträckan och energisnål diskning. Rödbacken får sämst resultat av 
returemballagen. Trots minskad transportsträcka relativt SRS-backen har den mer än dubbelt så stor 
miljöpåverkan från transporter, vilket beror på att dess vikt är 3,4 gånger större. I praktiken kan det 
dock uppstå problem vid optimering av transporter, vilket kan komma att påverka resultatet för 
samtliga sekundärförpackningar. Sämst av de utvärderade emballagen är wellpapptråget, vars 
miljöpåverkan per kilo levererad produkt är cirka 6,5 gånger större än rödbackens. Av engångs-
emballagen är plasttråget utan stödskiva det mest fördelaktiga alternativet. Jämfört med 
wellpapptråget minskar antalet kilo koldioxid per kilo levererad produkt med 64 %. Används 
stödskivan i wellpapp för att förstärka plasttråget minskar miljöpåverkan med 54 %. 

8.5 Leanprinciper och flödesanalys 

Utifrån ett leanperspektiv ska en organisation med en lean verksamhetsstrategi arbeta med att 
maximera kundvärdet genom att ständigt arbeta med förbättringar för att minimera slöseri och öka 
flödeseffektiviteten. Ständig förbättring sker genom att utgå från ett standardiserat läge, vilket 
möjliggör identifiering av ineffektiviteter och slöseri. För att organisationen ska kunna bemöta 
variation och förändringar krävs flexibilitet. Lastbärarsturkturen påverkar hur mycket genomlopps-
tiden kan minimeras och tillsammans med automationsgrad påverkar det verksamhetens flexibilitet. 
Utifrån ett lastbärarperspektiv maximeras kundvärdet då kunden får beställa valfri kvantitet, får en 
snabb leverans, produkterna är hela och lastbäraren underlättar hanteringen för kunden (Baker & 
Canessa, 2007).  
 
För att bemöta kundens önskemål på kvantitet bör minsta orderstorlek sänkas. Samtidigt är det 
viktigt att effektiviteten bibehålls och att hanteringen inte försämras genom att minska 
förpackningsstorleken. Kundens utvärderingar angående förpackningsstorlek visar att dagens 
leveransstorlekar uppfyller deras önskemål. Dock finns ett önskemål från grossister att gå ner till 
förpackningar med fyra kilo för att minska antalet sekundärförpackningar som bryts. Analysen av 
leveransstatistik konfirmerade att dagens förpackningsstorlekar har bra storlekat, då majoriteten av 
leveranserna utgörs av en till tre sekundärförpackningar. Att ha rätt storlek på sekundär-
förpackningen resulterar i att antalet hanteringar minimeras, vilket i sin tur minimerar plocktiden. 
Hög flexibilitet erhålls även genom att ha ett system av modulära lastbärare som kan användas 
tillsammans. Ur detta perspektiv har rödbacken en klar nackdel eftersom den inte är modulär med 
resterande lastbärare. En modulär lösning såsom SRS-backen, en ny Arlaback eller engångstråg 
skulle möjliggöra konsolidering av ordrar. Till skillnad från Skånemejeriers lösning med en rullpall 
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som används både till hela mjölkburar och plocklastbärare har Arla två. Resultatet blir att Arla 
måste ha dubbla buffertar på lastbärarna för att kunna bemöta variationer, vilket leder till extra 
kostander och lagerhållning.  
 
Utöver rätt förpackningsstorlek är det viktigt med flexibla produktionssystem som kan bemöta 
kundens behov. I Kallhäll fylls rödback och rullpall i samma produktionslinje, vilket ökar systemets 
flexibilitet och därmed möjligheten att bemöta förändringar i orderstorlek. Trågresaren och 
krympfilmsförpackaren kan endast producera en typ av förpackning, men samtidigt är 
förpackningsstorleken tillräckligt liten för att möjliggöra flexibla orderstorlekar. Ett automatiserat 
system är mindre flexibelt än ett manuellt system eftersom det har en kapacitetsbegränsning och 
kräver samma resurser oavsett volym. Robotcellerna i Jönköpings kyllager kräver alltid samma 
mänskliga resurser och yta oavsett vilken volym som hanteras. Vid manuell hantering kan 
resurserna justeras beroende på behov både med hänsyn till mänskliga resurser och yta. I 
Jönköpings kyllager är 1080 kvadratmeter avsatta till robotcellerna, medan ytan som används till 
rödback i Kallhäll varierar mellan cirka 600 och 730 kvadratmeter. Utifrån ett flexibilitetsperspektiv 
är därför Kallhälls hanteringsprocess att föredra, eftersom den kan bemöta variationer bättre. 
 
För att säkerställa en snabb leverans ligger fokus på att minimera genomloppstiden. Genom att 
standardisera processer minskar variationen. Detta möjliggör identifiering av ineffektiviteter så att 
dessa kan förbättras kontinuerligt. För att minska genomloppstiden måste komplexiteten i 
hanteringen minska, vilket i sin tur minimerar icke värdeskapande aktiviteter. Dagens 
lastbärarstruktur utgörs av fem typer av lastbärare (rödback, rullpall, KPV-vagn, EUR-pall och SRS 
halvpall) och en mängd primär- och sekundärförpackningar. Om antalet lastbärare reduceras och 
sekundärförpackningar utformas modulärt minskar komplexiteten och hanteringen underlättas.  
 
Genomloppstiden förbättras genom att ha lastbärare som är anpassade för ändamålet och därmed 
skapar förutsättning för en effektiv plocktakt, bättre hantering och möjlighet att optimera 
transporter. Enligt Arlas distributionschef Mikael Schultz (2015) är ytan generellt den begränsande 
faktorn i distributionen, vilket medför att en högre vikt per ytenhet resulterar i en högre 
fyllnadsgrad. Dagens lastbärare uppvisar statistik enligt Tabell 14. Högst vikt på ytenhet erhålls för 
SRS-backen då backarna staplas fyra i höjd. Strax därefter kommer rödbackar som staplas fem i 
höjd och SRS halvpall. Skillnaden i fyllnadsgrad mellan mejerierna för KPV-vagnen beror på att 
Jönköping plockar slattar av ordrar på KPV-vagnarna, medan Kallhäll använder rullpallar till det. 

Tabell 14 Statistik för lastbärarna. 

  
Snittvikt per kolli [kg] 

Vikt per ytenhet 
[kg/kvm] 

Plocktakt [kg/h] 

 Kallhäll Jönköping Kallhäll Jönköping Kallhäll Jönköping 

Rödback* 60 75 452 564 309-2122** Info saknas 

SRS-back/Ny Arlaback* 48 48 591 591 - - 

KPV-vagn 148 113 528 401 742 792 

Rullpall 117 - 417 - 565 - 

Rullpall slatt 38 - 135 - 182 - 

EUR-pall 505 - 526 - 1317 - 

SRS halvpall 269 - 560 - 921 - 

*Kallhäll har fyra backar i höjd och Jönköping har fem backar i höjd. SRS-back och Arlaback antas staplas fyra i höjd. 
**Den lägre siffran är plocktakten för manuellt plock och den högre siffran är plocktakten för helstaplar. 

 
Högst plocktakt erhålls för helstapelplocket av rödback (2122 kg/h), medan snittet för hela 
rödbackplocket är cirka 1580 kg/h. Plocktakten varierar med lastbärarnas storlek; en stor lastbärare 
uppvisar en hög plocktakt medan en liten lastbärare visar upp motsatsen. I en plockgång med plock 
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från båda håll är det fördelaktigt med en plocklastbärare som kan användas från båda hållen 
(exempelvis pall och rullpall). Enligt Sandbergs tidsstudie av plockarbetet i kyllagret spenderas 
majoriteten av tiden på förflyttningar (ej värdeskapande men nödvändig aktivitet) medan endast 8-
40 % av tiden läggs på plock av produkter (2013). En stor lastbärare med fler enheter per plockplats 
har en högre andel faktiskt plocktid vilket innebär en högre plocktakt och högre andel 
värdeskapande tid. Samma resonemang kan delvis förklara varför Jönköping har en högre plocktakt 
än Kallhäll då plocken i Jönköping sker med tre eller fyra truckar samtidigt, vilket leder till att fler 
enheter plockas per stopp. Dock kan ett allt för stort antal lastbärare på en plockrunda skapa 
variation på grund av köbildning, vilket i sin tur resulterar i lägre plocktakt. 
 
Hög produktkvalitet och hela produkter erhålls genom att använda lastbärare som skyddar 
produkterna och genom att standardisera hanteringen för att möjliggöra ständiga förbättringar. 
Chaufförerna i Kallhäll och Årsta anser att rullpallen skyddar produkterna bäst. I Jönköping 
däremot anser chaufförerna att rödbacken och KPV-vagnen är bäst ur samma hänseende. Enligt 
kund beror produktskador oftast på hur lastbärarna är packade och hur de hanteras i transport. 
Standardiseras plocket kan grundorsaken till produktskador identifieras och bemötas. För att 
maximera kundvärdet bör standardiseringen utgå från kundens behov, och därefter i största möjliga 
mån bemöta övriga användares krav och önskemål.  

8.6 Sammanfattning av resultat 

I Tabell 15 sammanfattas resultatet från analysen, varpå varje scenario beskrivs mer i detalj. 
Resultaten är presenterade för följande fem scenarier: 
 

1. Fortsätt med rödback och wellpapptråg  
2. Byt ut rödbacken mot en mejerianpassad SRS-back 
3. Byt ut rödbacken mot en ny Arlaback 
4. Byt ut rödbacken mot wellpapptråg 
5. Byt ut wellpapptråg mot plasttråg 

 

 Tabell 15 Sammanställning av resultaten. Förkortningar: RB = Rödback, SRS = SRS-back, AB = ny 
Arlaback, WT = Wellpapptråg och PT = Plasttråg. 

 

 

Scenario 1: 
Rödback + 

wellpapptråg 

Scenario 2: 
Byt rödback till 

SRS-back 

Scenario 3:  
Byt rödback till 

ny Arlaback 

Scenario 4: 
Byt rödback till 
wellpapptråg 

Scenario 5: 
Byt wellpapp-

tråg till plasttråg 

Fu
n

kt
io

n
 

 + Stabila och 
hållbara 

+ WT passar 
grossister  

- RB ej modulär 
- WT något för 

stora mått 

 + Stabil, hållbar 
+ Modulär 
+ Passar  

grossister  
+ Standardisat 
- Exponering? 

 + Stabil och 
hållbar 

+ Modulär  
- Passar ej  

grossister  
- Exponering? 

 

 

 

+ Stabil och 
hållbar 

+ Passar  
grossister 

- Ökad hanter-
ing pga små 
volymer/frp 
 

 + Passar  
grossister 

+ Produkt-
hygien 

+ Minskad  
tomgodsvolym 

- Ej stabil och 
hållbar 

K
o

st
n

ad
 

 + RB billigast 
+ Investeringar 

gjorda  
- WT material- 

och 
hanterings-
kostnader 
 

 - Trafikavgift 
och pant 

- Investeringar 

 - Investeringar 
(större än SRS) 

 - Investeringar  
- Hanterings-

kostnader  
- Avskaffa 

befintliga 
maskiner 

 + Färre arbets-
timmar i 
produktion 
relativt WT 

- Investeringar 

Sämst      Bäst 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

43 

 

A
rb

e
ts

m
ilj

ö
 

 + WT bra vikt 
- WT mycket 

öppnings-
arbete 

- RB manuellt 
plock, vikt, 
förflyttningar 

- Plock-
lastbärare 

 + Minskad vikt 
+ Konsolidering 
+ Lättare 

hantering för 
kund 

 + Minskad vikt 
+ Konsolidering 
+ Lättare 

hantering för 
kund 

 + Bra vikt 
+ Fler pallar 

som plock-
lastbärare 

- Mycket 
öppningsareb
te 

 

 + Bra vikt 
+ Mindre 

damm 
- Svårare 

öppnings-
arbete 

M
ilj

ö
 

 + Eget returflöde 
+ RB bäst 
- WT sämst 

 + Eget 
returflöde 

+ Bättre än 
engångs-
emballage 

+ Bortskaffning 
av rödback 

 + Eget 
returflöde 

+ Bäst i drift 
- Bortskaffning 

av rödback 

 - Sämst 
alternativ 

- Bortskaffning 
av rödback 

 + Bättre än WT 
- Sämre än 

retur-
emballage 

Le
an

p
ri

n
ci

p
e

r 

 + WT 
fyllnadsgrad 

- RB ej modulär 
- Komplexitet 
- Konsolidering 

 + Konsolidering 
+ Flexibilitet 
- Lagring av SRS 
- Ej eget 

returflöde 

 + Konsolidering 
(av leverans 
och retur) 

+ Flexibilitet 
+ Möljighet att 

optimera 
flöde 

 + Mindre  
komplexitet 

+ Konsolider-
ing 

+ Flexibilitet 
- Fler 

hanteringar 
- Plocktakt 

 + Flöde i 
produktion 

- Produkt-
kvalitet 

 

 
Scenario 1: Fortsätt med rödback och wellpapptråg 
Den främsta bristen med rödbacken utifrån ett funktionsperspektiv är att den inte utgår från 
idealmåtten, vilket leder till att den måste hanteras separat. Det är även tvunget att komplettera 
rödbacken med wellpapptråget eftersom grossister inte hanterar leverantörsspecifikt returgods. 
Inom dagligvaruhandeln kräver rödbacken kontinuerlig hantering för att fronta en ny back då den 
tidigare är slut. Fördelen med rödbacken är att den är hållbar och stabil, samt att den går snabbt att 
hantera i butiksmiljö. Den kan även användas till exponering av produkter, även om dess 
attraktivitet i exponeringen ifrågasätts av kund. Wellpapptrågets främsta funktionella brist i Arlas 
logistikkedja är att det är något för stort då det packas på rullpall, KPV-vagn och SRS halvpall. För 
kundens del är tomgodshanteringen något tidskrävande och att backen inte upplevs attraktiv vid 
exponering. Fördelen med wellpapptråget är att det är stabilt, stapelbart och hållbart. Den är även 
lätt att lyfta och kan användas till grossister. 
 
Kostnadsmässigt är rödbacken det mest fördelaktiga av de fem alternativen, speciellt i Jönköping 
där investeringarna för robotcellerna snart är avskrivna. Vid automatisering av kyllagret i Kallhäll 
krävs en stor initial investering. Skulle kyllagret behövas byggas ut vid en automatisering ökar både 
investeringskostnaden och driftskostnaden. Båda mejerierna har även transportbanor och system 
som redan är betalda. För wellpapptråget är det framförallt materialkostnaden och specialplocket i 
kyllagret som driver kostnaderna. Fördelen med att äga både leverans- och returflödet är att Arla 
kan optimera hanteringsprocesserna vilket kommer att synas direkt på deras resultat. 
 
Från ett arbetsmiljöperspektiv är det framförallt antalet lyft och bördans vikt i det manuella plocket 
av rödback och i specialplocket med rullpall som är bristande i kyllagret. Robotcellen anses vara den 
mest fördelaktiga hanteringen. I transportledet finns ett missnöje gällande hanteringen och 
stabiliteten av fyllda rödbackar samt hanteringen av KPV-vagnar. Vid skjuta- och dra-arbete på 
plant underlag bedöms dock rullpallen ge sämre förutsättningar än KPV-vagnen. I kundledet anses 
fyllda rödbackar vara svåra att förflytta på grund av tyngden och utformningen av backens ben. 
Wellpapptråget upplevs ansträngande att öppna för kunder som hanterar stora volymer. 
 
Utifrån ett miljöperspektiv är det effektivt att Arla själva sköter returflödet för backen eftersom 
extra transporter kan undvikas. Dock har rödbacken större miljöpåverkan per kilo tillverkad 
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produkt än vad övriga utvärderade backar har, vilket framförallt beror på en 3,4 gånger högre vikt 
än övriga backalternativ. Wellpapptråget visade sig vara det sämsta alternativet ur ett miljö-
hänseende, då varje kilo levererad produkt medför en koldioxidpåverkan som är dryga 17 gånger 
högre än den för en ny Arlaback. 
 
Den främsta nackdelen utifrån ett leanperspektiv är att rödbacken inte är modulär med resterande 
lastbärare, vilket leder till att flödena inte kan konsolideras. Wellpapptrågets storlek möjliggör en 
relativt bra fyllnadsgrad och passar även kundens behov. För att minska komplexiteten i lastbärar-
strukturen bör dock antalet lastbärare reuceras. För att maximera kundvärdet och öka standard-
iseringen bör en ny rullpall som kan fungera både som mjölkbur och plocklastbärare utvärderas. 
 
Scenario 2: Byt ut rödbacken mot en mejerianpassad SRS-back 
Precis som för rödbacken är de funktionsmässiga fördelarna med SRS-backen att den är hållbar och 
stabil. Den utgår även från idealmåtten vilket gör att den är modulär med plocklastbärarna. En 
annan fördel är att det är en standardiserad lösning som redan används av dagligvaruhandeln och 
grossister för andra produkttyper. Standardiseringen underlättar hanteringen och möjliggör 
optimering av transporter. Det är möjligt att automatisera hanteringen av backarna, vilket vid ett 
byte innebär att befintlig automation måste ställas om. För kund innebär det att hanteringen av 
tomgods underlättas och tar mindre plats. Den främsta funktionsmässiga nackdelen är att butikerna 
måste underhålla backarna kontinuerligt för att fronta nya produkter. Det är även tveksamt hur 
attraktiv exponeringen är.  
 
Ett byte till SRS-backar innebär ett antal omställningar som bidrar till stora investerings- och 
implementeringskostnader samt eventuella produktivitetsförluster i övergångsfasen. Framförallt är 
det kostnaderna för att ställa om robotcellerna i Jönköping samt produktionslinjer och transport-
band i mejerierna som driver kostnaderna. Vid automatisering av kyllagret i Kallhäll blir invest-
eringen ännu större. Det finns även en risk att problem uppstår vid implementeringen, vilket skulle 
resultera i ytterligare kostnader. Investeringen neutraliseras på sikt av en sänkt lönekostnad. 
Övergången kommer innebära att befintliga backar materialåtervinns, vilket antas ge en mindre 
intäkt. Den fullständiga kostnadsbilden påverkas av SRSs prissättning av backarna. Men trots en 
prissättning i den lägsta nivån inom det rimliga spannet resulterar i en ökad driftskostnad relativt 
rödbacken. En fördel är att kostnaden för tomgodshantering reduceras. En avsevärd kostnadsfördel 
i tomgodshanteringen realiseras dock inte förrän en fullständig övergång till ett helt system av SRS-
lastbärare. Det finns även potential att konsolidera back- och  specialplocksvolymen, vilket antas 
förkorta hanteringstiden i transport på grund av färre antal kollin och högre fyllnadsgrad. Även i 
detta fall uppnås bäst resultat vid övergång till ett helt system av SRS-lastbärare. 
 
SRS-backarna ger samma arbetsmiljömässiga förutsättningar som rödbacken i det interna ledet med 
möjligheten att automatisera kyllagret i Kallhäll. Arbetsmiljön i transportledet och hos kund 
förbättras eftersom SRS-backarna ger möjlighet att konsolidera leveranser, vilket leder till färre 
kollin och att dessa kan förflyttas med truck. I kundledet förenklas hanteringen eftersom SRS-
backarna kan hanteras med antingen en backvagn eller vanlig pirra. Även manuell hantering 
förbättras eftersom bördans vikt minskar med 20 %. 
 
Den största nackdelen ur miljöhänseende är att transporterna kommer att öka då Arla själva inte 
sköter returflödet. Det är även en nackdel att skrota befintliga rödbackar i förtid. Dock väger SRS-
backen mindre än rödbacken, vilket har positiva effekter genom hela backens livscykel. Byts även 
wellpapptråget ut beräknas miljövinsterna bli dryga tio gånger större. 
 
Utifrån ett leanperspektiv har SRS-backarna fördelen att vara modulära, vilket minimerar 
komplexiteten och möjliggör konsolidering av flöden. Skulle Arla på sikt välja att utöka med 
plocklastbärare förbättras moduläriteten ytterligare. Sett från ett helheltsperspektiv bidrar SRS-
backen dock till ett parallellt flöde i och med att Arla själva inte hanterar returflödet. Även om SRS 
hanterar andra typer av SRS-backar för majoriteten av kunderna, innebär det att Arla endast tar 
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tillbaka rullpallar och KPV-vagnar. Resultatet blir ett mindre optimerat helheltsflöde än om Arla tar 
han om returflödet för samtliga lastbärare själva alternativt går över till ett helheltsystem av 
lastbärare från SRS. 
 
Scenario 3: Byt ut rödbacken mot en ny Arlaback 
Funktionsmässigt kan en ny Arlaback jämställas med SRS-backen. En eventuell skillnad är att 
backen utformas uteslutande efter Arlas krav utan att påverkas av andra intressenters krav och 
önskemål. Nackdelen är att grossister inte hanterar leverantörsspecifika returemballage. 
 
Även den kostnadsmässiga situationen liknar SRS-backen gällande implementeringskostnader, 
investeringar i omställningar av produktionslinjer, transportband och robotcellerna i Jönköping, 
samt en eventuell investering i automation av Kallhäll kyllager. Utöver dessa kostnader tillkommer 
utvecklingskostnader för backen och inköpskostnaden för backen. Precis som med rödbacken 
måste antalet backar täcka för peak-perioder då behovet av backar ökar. Fördelen med en Arlaägd 
lösning är att trafikavgifter undviks och att optimeringar av hanteringen syns direkt på resultatet.  
 
Vid byte till en ny Arlaback förbättras arbetsmiljö både internt och externt, där den största vinsten 
ligger i konsolideringen av leveranser som möjliggör större kollin som hanteras med truck. 
 
Precis som för rödbacken innebär det en miljöfördel att Arlabackens returflöde sker med Arlas 
egna lastbilar, vilket gör att extra transporter undviks. Dock innebär det en nackdel att byta till nya 
backar eftersom de kräver nytt material och tillverkning, samtidigt som befintliga rödbackar 
återvinns innan de är urtjänta. Fördelen med ett byte är att den löpande miljöpåverkan beräknas 
minska med knappt två tredjedelar. 
 
Från ett leanperspektiv är en ny Arlaback mer fördelaktig än de två andra backlösningarna eftersom 
den är modulär med resterande lastbärare och har ett returflöde som sköts av Arla själva. Utifrån 
kundens perspektiv innebär det dock en något sämre lösning än SRS-backarna eftersom tomma 
backar inte kan konsolideras med SRS-backarna för att ta mindre plats. Detta utgör framförallt ett 
problem för kunder inom dagligvaruhandeln i innerstadsbutiker vilka har mindre lagringskapacitet. 
 
Scenario 4: Byt ut rödbacken mot wellpapptråg 
De främsta funktionsmässiga fördelarna med wellpapptråg är stabiliteten, hållbarheten och 
stapelbarheten. En nackdel är känsligheten för väta, vilket påverkar kunder som använder tråget för 
att exponera produkter i fuktiga utrymmen. Tråget passar bra att lasta på samtliga lastbärare, men 
på grund av en volymökning på cirka 120 % relativt dagens volym i wellpapptråg skulle majoriteten 
av leveranserna ske på pallar alternativt på flera KPV-vagnar för mindre kunder som inte kan 
hantera pallar. Wellpapptråget är uppskattat av de flesta kunderna. Dock skulle det innebära en 
nackdel för mellanstora och stora kunder för vilka hanteringen av wellpapptråg skulle öka. För 
mindre kunder som idag exponerar produkter på rödbacken skulle bli tvingade att byta till en 
alternativ lösning. 
 
Exkluderas transportkostnaden är driftskostnaden för wellpapptråget cirka 35 % dyrare än den för 
rödbacken, framförallt på grund av inköpskostnader för wellpapptråg och hanteringskostnaden i 
specialplocket. Utöver det tillkommer investeringar för fler produktionslinjer och ställage, samt 
försäljning eller skrotning av befintliga och avskrivna produktionslinjer och diskmaskiner för 
rödback. Vid byte kräver robotcellerna i Jönköping en omställning av gripklo och transportband. På 
grund av volymökningen krävs även fler plocklastbärare, vilket resulterar i en investering i fler 
rullpallar och KPV-vagnar alternativt ökad kostnad för pallar.  
 
Arbetsmiljömässigt innebär det en fördel att det manuella plocket av rödback ersätts av 
specialplock. Samtidigt är det en nackdel att helstapelplocket tas bort och ersätts av specialplock 
eftersom specialplocket är sämre från ett belastningsergonomiskt perspektiv. Trots att bemanningen 
i specialplocket skulle öka innebär det troligen att varje individ utför en högre andel lyft och lägre 
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andel förflyttningar mellan plockplatser. I transport skulle det innebära större kollin viket resulterar 
i att pallar används i större utsträckning. För kunden skulle det betyda en ökad hantering av 
wellpapptråg, vilket ökar antalet tråg som öppnas och därmed ansträngningen för händer och 
fingrar negativt. 
 
Ett byte från rödback till wellpapptråg resulterar i en cirka 6,5 gånger större miljöpåverkan per kilo 
leveread produkt, vilket framförallt är på grund av ökad materialförbrukning. Även om emballage-
vikten per kilo produkt minskar, påverkar det inte den totala miljöpåverkan nämnvärt. 
 
Den främsta fördelen med wellpappstråg utifrån ett leanperspektiv är att antalet parallella flöden 
minskar och volymen konsolideras. Dock leder det till fler hanteringstillfällen i specialplocket, vilket 
riskerar att resultera i köbildning. Detta skulle dock kunna lösas genom att hantera en del av 
volymen direkt på EUR-pallar alternativt använd dubbla plockplatser. Eftersom volymen per 
plocklastbärare ökar bör det rsultera i att fler pallar hanteras, vilket är positivt för genomloppstiden. 
 
Scenario 5: Byt ut wellpapptråg mot plasttråg 
Den främsta funktionsmässiga nackdelen med att byta från wellpapptråg till plasttråg är att 
stabiliteten, hållbarheten och stapelbarheten minskar avsevärt. Till viss del kan situationen 
förbättras om plasttråget förstärks med en wellpappskiva. På grund av materialbyte kan det uppstå 
problem att hantera plasttråget i Jönköpings commissionerrobot. I kundledet påverkas öppnings-
barheten negativt trots att tråget är perforerat. Plasttråget upplevs inte fördelaktig vid exponering, 
på grund av dess tveksamma attraktivitet och undermåliga stapelbarhet. Fördelar med plasttråget är 
ökad hygien, färre operatörstimmar i produktion och underlättad identifiering. Till viss del minskar 
volymen tomgods för kund, men det bygger på att kunden kan källsortera mjukplast. 
 
Kostnadsmässigt är det framförallt inköpspriset som resulterar i en kostnadsfördel för plasttråget 
jämfört med wellpapptråget. Utöver det utgör hanteringskostnaden i kyllagret en stor del av totala 
kostnaden. 
 
Från ett arbetsmiljöperspektiv liknar plasttråget wellpapptråget. I produktion har den dock en 
fördel eftersom plasttråget inte dammar. I specialplocket förbättras även greppet, eftersom lyftet 
måste ske med två händer. Däremot bidrar den ökade instabiliteten till ett svårare plockmoment 
och risk för ras. För kund försämras öppningsbarheten och hanteringen. Det finns även risk för 
skärskador då en del av de tillfrågade kunderna ansåg att det behövs kniv för att öppna plasttrågen. 
 
Givet att antalet kassationer inte ökar markant vid en övergång från wellpapptråg till plasttråg 
minskar miljöpåverkan med minst 54 %. Om plasttråget måste förstärkas med en wellpappskriva 
blir minskar miljöpåverkan med ytterligare tio procent. Detta bygger på att kunden har möjlighet att 
källsortera mjukplast. 
 
Vid en övergång från wellpapptråg till plasttråg minskar arbetsinsatsen i produktion. På grund av 
försämrad hållfasthet och stabilitet finns det dock risk för ökat antal stopp i kyllagerhanteringen 
samt fler produktskador i transport vilket kan påverka kundvärdet negativt. Till viss del kan 
potentiella fördröjningar i specialplocket, på grund av sämre stapelbarhet, vägas upp mot ett enklare 
plock i KPV-vagn och rullpall som resultat av att plasttråget är något mindre än wellpapptråget.  
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9 Slutsats och rekommendationer 

Analysen visar att olika lastbärare är fördelaktiga beroende på vilket av de fem huvudsakliga 
perspektiven som jämförs och utifrån vilken intressent i värdekedjan som analysen är utförd. 
Utöver detta tillkommer ett strategiskt perspektiv, utifrån vilket en lastbärarstruktur kan ses som en 
barriär i en konkurrenssituation med andra leverantörer. En leverantörsunik lastbärarstruktur skulle 
potentiellt kunna verka som en barriär genom att innebära merarbete för en kund som helt eller 
delvis övergår till ett sortiment med produkter från en annan leverantör. Utifrån kundens 
perspektiv hade en standardiserad lösning underlättat hanteringen, medan det från ett strategiskt 
perspektiv kan ses som en förlorad konkurrensfördel för leverantörerna.  
 
Studeras trenden inom dagligvaruhandeln tyder den på att beslutsmakten förflyttas allt mer till 
kunderna och att det endast är en tidsfråga innan leverantörerna måste rätta sig efter kundens 
önskemål. Finner kunden en vinning i att ta över en del av distributionskedjan från leverantören, 
kan övertagningen underlättas genom en standardiserad lösning som passar in i kundens 
hanteringsprocesser. För färskvaruprodukter kvarstår dock ett hinder i och med den korta ledtiden, 
vilket enligt David Börjesson (ansvarig för förpacknings- och lastbärarlogistik på ICA) är största 
hindret för att ICA själva skulle hantera färskvaruprodukter (2015). Antas det att makten förflyttas 
till kunden, kan denne i framtiden komma att påverka en leverantörs lastbärarstruktur alternativt 
välja att byta leverantör helt. Dock kan lastbärarstrukturens inverkan på kundens val av leverantör 
diskuteras. Utifrån analysen pekar det snarare på att kundens val av leverantör grundar sig på en 
kombination av kostnad, service, produktkvalitet och, framförallt, konsumenternas önskemål. 
Därför bör fokus på den strategiska komponenten i val av lastbärare tonas ned till fördel för de 
övriga fem analyserade perspektiven. I kommande två avsnitt presenteras rekommenderade 
åtgärder och en vision för framtida lastbärarstruktur.  

9.1 Rekommenderade  åtgärder 

Rekommendationen för lastbärarstruktur och hanteringsprocess presenteras i form av åtgärder på 
kort sikt (1-6 månader), medellång sikt (6-12 månader) och lång sikt (12-24 månader). Lean 
verksamhetsstrategi (Kapitel 3) utgör utgångspunkten för rekommendationerna, vilket ger 
prioriteringen 1. Säkerhet, hälsa och miljö, 2. Produktkvalitet, 3. Leverans, och 4. Ekonomi. 
 
På kort sikt (1-6 månader):  
A. Behåll dagens lösning 
På kort sikt rekommenderas Arla att fortsätta med rödback och wellpapptråg med oförändrad 
hanteringsprocess, eftersom det i nuläget innebär den lägsta kostnaden per kilo tillverkad produkt 
samt är bäst ut ett miljöperspektiv.  
 
B. Utvärdera plasttråg 
Plasttråget är fördelaktigt ur både ett kostnads- och miljöperspektiv men kräver en vidare utvärd-
ering av hållbarheten, stabiliteten och kundperspektivet, då förpackningen är maskintillverkad. Ger 
utvärderingen positivt utfall bör Arla gå över till plasttråg. 
 
C. Utveckla metoder i kyllager och transport 
Vidare bör arbetsmetoder i kyllager och transport utvecklas för att effektivisera flöde och hantering. 
Arbetet med lean bör intensifieras för att säkerställa att strategin genomsyrar hela organisationen 
och att önskat utfall erhålls. I leanarbetet bör användarna uppmanas till att påverka sin arbets-
situation och tillsammans arbeta för ständiga förbättringar genom att utveckla metoder och verktyg. 
Detta förväntas öka motivationen hos medarbetarna och förbättra arbetskvaliteten. För att 
underlätta förbättringsarbetet bör personal utbildas på beteendebaserad säkerhet och ergonomi. 
Beroende på organisationens mognadsgrad kan detta arbetes svårighetsgrad och tidsomfång variera.  
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På medellång sikt (6-12 månader): 
A. Ta bort rullpallen som plocklastbärare och utöka plock på KPV-vagn 
I nästa steg bör Arla reducera antalet plocklastbärare genom att fasa ur rullpallen. Uppstår många 
småvolymer (under 80 kg) bör man utvärdera en alternativ lösning med kundpostning i backar eller 
per hyllplan på en KPV-vagn. Avskaffandet av rullpallen bör ske successivt genom att svinn av 
rullpallar använda till specialplocket inte ersätts av nya. Arla bör även utöka plock på KPV-vagn, då 
detta förutspås förbättra arbetsmiljön, plocktakten och fyllnadsgraden i kyllagret. Plock på SRS 
halvpall anses också vara fördelaktigt, men dess kostnadsbild talar emot utökat användande av 
denna. Visst motstånd kan uppstå i Kallhälls kyllager, där kyllagerarbetarna är ovana vid KPV-
vagnen. För att förbättra arbetsmiljön i specialplocket (speciellt med fokus på arbetshöjd och 
skjuta- och dra-arbete) bör Arla överväga att hyra fler truckar och arbeta för att samtlig personal har 
truckkort. Innan beslut om fler truckar tas bör man dock utföra en flödessimulering, utbilda 
personal och eventuellt lägga om layouten på lagret för att hindra skador relaterade till truckarna.  
 
B. Standardisera plockteknik och emballagemått 
Vidare bör plocktekniken standardiseras med hänsyn till lastbärartyp, typ av produkt och antal 
produkter. Exempelvis bör endast åtta stycken wellpapptråg packas per hylla i en KPV-vagn. Detta 
beräknas underlätta identifiering av ineffektiviteter och problemområden, jämna ut plocktakten 
samt förbättra hanteringen i transport och hos kund. Systemstödet för specialplocket i Jönköping 
bör justeras så att produkter inom samma kategori plockas i samma KPV-vagn och att vikten i 
bästa mån fördelas på samtliga lastbärare i en leverans. Det bör även genomföras kontinuerliga 
avstämningar med transport och kund, för att utvärdera effekten av genomförda förändringar. 
Vidare bör Arla standardisera måtten för ytteremballage så att dessa är modulära med varandra och 
lastbärarna. Vid framtagning av nya emballage ska man utgå från dessa mått samt säkerställa 
stapelbarhet. 
 
C. Utse en person som är logistiskt ansvarig för förpacknings- och lastbärarutveckling 
Med utgångspunkt från principerna bakom lean verksamhetsstrategi bör Arla kontinuerligt fortsätta 
arbetet att utveckla en modulär och standardiserad lastbärarstrutkur. För att möjliggöra detta bör en 
person utses som är ansvarig för förpacknings- och lastbärarutveckling utifrån ett logistiskt 
perspektiv. Inspiration bör tas från framgångsrika företag inom förpackningsutveckling, exempelvis 
Inter IKEA Group (2015) och ICA Gruppen AB (2015), vilka har ett flertal personer anställda för 
att arbeta med frågan. För att utveckla kunskapen inom området bör Arla överväga att bli medlem i 
näringslivsgruppen Miljöpack (Innventia AB, 2015), vilket är en grupp av företag som gemensamt 
arbetar för att ta fram resurseffektiva förpackningar. Som medlem kan Arla dela kunskap med 
företag i liknande situation och ta del av grundforskning inom området.  
 
På lång sikt (12-24 månader): 
A. Utvärdera alternativ rullpall och back  
I nästa steg bör Arla utvärdera en alternativ rullpall som kan ersätta både dagens rullpall och KPV-
vagn för att minska komplexiteten. Från ett kundperspektiv är det fördelaktigt om lastbärar-
strukturen inom mejeribranschen standardiseras eftersom det underlättar hanteringen. Därför bör 
det undersökas om en övergång till en rullpall med fyra hyllor och som är öppen på två sidor är 
fördelaktig. Utvärderingen bör främst fokusera på en användaranalys utifrån kundperspektivet för 
att komplettera befintliga data. 
 
En ny backstruktur antas resultera i ett flertal fördelar, bland annat ökad flödeseffektivitet, bättre 
arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Då cirka en fjärdedel av dagens leveransvolymer är under 
150 kg anses det finnas potential till konsolidering av specialplocks- och backvolymer, vilket 
beräknas öka fyllnadsgraden i transport och förenkla hanteringen genom hela värdekedjan. 
Fördelarna bör vägas mot kostnaden för övergången till en ny back. Om Arla efter vidare analys 
bestämmer sig för att övergå till en ny back bör siktet vara inställt på att utöka till ett system av 
modulära returlastbärare som helt eller delvis ersätter engångsemballage. Ett exempel på ett sådant 
system av lastbärare presenteras i nästa kapitel. 
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B. Utvärdera automation av Kallhälls kyllager 
Automatisering av rödbacksplocket i Kallhälls kyllager beräknas förbättra arbetsmiljön. Samtidigt 
begränsar automation flexibiliteten och innebär risker såsom kapacitetsbegränsningar och produk-
tionsstopp. Detta kan resultera i svårigheter att bemöta volymförändringar och att genomföra 
ständiga förbättringar. Därför bör en automation först komma på tal när flödet effektiviserats med 
hjälp av metodutveckling. Vid en utvärdering av automation bör denna omfatta en flödesanalys, en 
kostnadsanalys med reella offerter från leverantörer av robotcellerna samt en handlingsplan för 
implementeringen. Om Arla beslutar att gå över till en ny back (enligt punkt A), bör en eventuell 
automation ske samtidigt som övergången för att undvika dubbla investerings- och omställnings-
kostnader. 

9.2 Visionen för framtida lastbärarstruktur 

Bortser man från omställningskostnader och endast utgår från funktion, arbetsmiljö, miljö och lean-
principer, rekommenderas en förändring av lastbärarstrukturen till en modulär och standardiserad 
struktur. Strukturen, som kan ses som en vision för framtida lastbärarstruktur, bör vara 
standardiserad för alla Arlaländer som idag eller i framtiden exporterar och importerar produkter 
mellan varandra. Om stor volymförflyttning sker mellan Arlaländerna bör Arla inskaffa en pant 
som betalas av innehavaren för att täcka svinn och volymsvariationer. I bästa fall bör strukturen 
bestå av endast returemballage och omfatta en EUR-pall (300-600 kg), en halvpall (150-300 kg), en 
rullpall (80-160 kg), en stor back (12 kg) och ett brätte (6 kg) (alternativt en liten back eller ett 
engångsemballage) (Figur 27).  
 

 

Figur 27  Visionen för Arlas lastbärarstruktur omfattar en rullpall, en stor back och ett brätte 
(alternativt en liten back eller engångsemballage), en EUR-pall och en halvpall. 

Det finns risk att vissa kunder inte godtar returemballage (grossister och vissa lågpriskedjor), vilket 
gör det motiverat med ett engångsemballage istället för ett brätte. Val av engångsemballage beror då 
på resultatet från testerna med plasttråg. Samtliga lastbärare bör vara modulära med idealmåttet och 
utformas efter användarnas önskemål. Rullpallen bör vara standardiserad med övriga leverantörer 
för att underlätta hantering för kund. Backen bör vara utformad för att passa i rullpallens hyllplan 
så att volymer kan konsolideras och ordrar kan kundpostas på hyllplan. Storleken på backen bör 
inte överstiga 12 kg. För att öka stabiliteten och möjligheten att packa tomma backar tätt bör de har 
en platt botten. Det lilla brättet används för små volymer i specialplocket. Beroende på behov skulle 
det kunna vara utformat som en liten back. Dock finns en risk att backar/brätten som rymmer för 
små volymer kräver ett stort antal av dessa vilket driver komplexitet. Den optimala utformningen av 
back och brätte medför att de kan användas till samtliga produkttyper i specialplocket, vilket 
förbättrar moduläriteten och antas minimera produktskador på framförallt produkter vars 
primärförpackning är en bägare. Ett alternativ är att ha en mjölkback och en back som kan 
användas till övriga produkter i specialplocket.  
 
Flödet för lastbärarstrukturen kommer att förenklas relativt dagens (Figur 28). I ljusgrått är flödet 
för ett eventuellt engångsemballge. I produktion minskar dammet då wellpapptråg tas bort. 
Samtidigt ökar flexibiliteten eftersom samtliga produktionslinjer kan användas för att producera 
volymer i alla lastbärare. I kyllagret finns möjlighet att automatisera hanteringen om det bedöms 

80-160 kg 

12kg 150-300 kg 300-600 kg 
6 kg 
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vara fördelaktigt. Backvolymens flöde till lastlucka är antingen endast via specialplocket, via 
backplock och specialplocket eller endast via backplock. Tack vare strukturens modularitet kan 
leveranser konsolideras för att öka fyllnadsgraden i transport. Konsolidering kan ske antingen 
genom att backvolymen flyttas in i den första delen av specialplocket ((A) i Figur 28) eller att 
volymer konsolideras efter special- och backplocket (streckad linje (B) i Figur 28). Det tidigare 
anses vara mest fördelaktigt ur arbetsmiljösynpunkt eftersom arbetet blir mer varierat då stora och 
små volymer per plockorder blandas. Hos kund underlättas hanteringen då inga sekundär-
förpackningar måste öppnas och tomgods kan konsolideras för att ta mindre plats. Konsolideringen 
antas även ge positiva effekter på återtransporten av tomgods. På grund av strukturens modularitet 
och backarnas platta botten ökar även stabiliteten i transport både för fulla och tomma lastbärare. 

 

Figur 28 Flöde för visionens lastbärarstruktur. 
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10 Diskussion 

Analysen ger en bild över lastbärarsituationen utifrån de fem perspektiven funktion, kostnad, 
arbetsmiljö, miljö och leanprinciper. Analysen har utförts med ett fågelperspektiv för att skapa en 
bild av var fokus för framtida arbete bör ligga. Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) lämpar sig 
fallstudiemetodiken för att förstå ett specifikt fall, utan anspråk att resultatet är generaliserbart till 
andra fall. Teknikerna som använts i fallstudien bygger på subjektiva och objektiva komponenter 
baserade på såväl kvalitativa som kvantitativa analyser. Metodiken har gett förutsättningar att 
sammanställa en bred kunskapsgrund, vilken sedan kompletterats med djupgående analyser inom 
utvalda områden. Även om projektmålet har uppfyllts, har vissa delar av analysen bara berörts på 
ytan och bör därför hanteras med försiktighet. I kommande stycken diskuteras tillförlitligheten i 
analysen utifrån varje perspektiv. En övergripande faktor som kan påverka resultatet är att 
majoriteten av den historiska datan är hämtade från begränsade tidsperioder som varierar mellan två 
veckor och ett år. Detta innebär att tillfälliga variationer kan ha påverkat resultatet. 
 
Funktionsanalysen omfattade både intervjuer, enkäterer, observationer, historisk analys av data och 
tester. Resultatet visar vilka aspekter som är funktionsmässigt viktiga, samt hur olika intressenter 
anser att dessa bäst uppfylls. Teknikerna som användes anses vara lämpliga för fallstudien. Dock 
bör analysen i nästa steg omfatta en mer detaljerad användarstudie för att bestämma grundorsaken 
till varför olika intressenter, som strävar mot samma mål, finner olika lösningar på problem. 
Urvalsgruppen i intervjuerna och testerna reflekterar variationen bland användarna utifrån steg i 
värdekedja, ålder, kön och geografisk placering. Urvalsgruppen för kunder segmenterades även 
beroende på typ av kund, kedja och storlek. Dock saknar urvalsgruppen intresenter från norra 
Sverige. Antalet deltagare i enkäter och intervjuer anses vara stort i samtliga fall förutom på 
kundsidan, där antalet motsvarar mindre än 0,5 % av totala antalet kunder. I vidare analys bör 
denna del utvecklas. 
 
Kostnadanalysen baserades på historiska data och fördelades beroende på produktions- och 
leveransvolymer, samt tidsstudier över ett fåtal moment. På en översiktlig nivå anses analysen ge en 
rättvisande kostnadsbild för de olika alternativen under nästkommande fem år. Vid fortsatt analys 
är det fördelaktigt med en mer omfattande tidsstudie för att fördela kostnader inom framförallt 
produktion, specialplock och transport. Detta skulle förbättra uppdelningen av arbetstimmar på 
respektive lastbärare, vilket utgör en stor del av den totala kostnadsbilden. Stora investerings-
kostnader har estimerats med hjälp av personer med erfarenhet av liknande investeringar. För att 
uppnå ett rättvisande resultat bör storleken av dessa investeringar baseras på offerter. Vidare bör 
nästa analys omfatta produktionsförluster och inlärningstid vid en förändring. En annan osäkerhet i 
kostnadsanalysen är optimeringsgrad i kyllager och transport vid byte av lastbärare eftersom 
teoretisk optimeringsgrad kan skilja sig väsentligt från reell optimeringsgrad. Därför bör en 
simulering av ett lastbärarbyte utföras.  
 
Arbetmiljöanalysen omfattar intervjuer, enkäter, självskattningar, observationer, bedömningar och 
analys av historisk data på arbetsmiljöhändelser. Teknikerna bedömdes lämpliga för att erhålla 
eftersökt resultat. Analysen har dock endast fokuserat på belastningsergonomiska faktorer. I vidare 
analys är det lämpligt att även bedöma bullerexponering och andra yttre påverkande faktorer. 
Resultatet från skattningen av sekundärförpackningar och lastbärare med kyllager och transport 
antas vara något snedfördelat på grund av varierande antal deltagare från respektive mejeri. 
Resultatet av utvärderingen i Jönköpings kyllager kan även ha färgats av starka individers åsikter 
eftersom utvärderingen och testerna gneomfördes i grupp och inte med en enskild individ i taget 
som i Kallhäll. Precis som i funktionsutvärderingen anses urvalsgruppen varit tillräckligt stor och 
varierad för att ge ett tillförlitligt resultat. Dock finns en viss osäkerhet i antalet kunder som 
studerades i RAMP-bedömningen. Bedömningen i RAMP utfördes av en legitimerad ergonom och 
anses ge god tillförlitlighet. Dock saknas bedömning av arbete i tomgods, utanför mejeri i 
disitribution och hos kund, samt påverkan av väder och årstid. I nästa steg bör dessa moment 
bedömas. 
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Miljöanalysen utfördes med hjälp av CES EduPack (Granta Design, 2015), vilket anses ge god 
tillförlighet på ett översiktligt plan. Analysen bygger på en rad antaganden gällande transport, vilket 
utgör en stor del av totala miljöpåverkan och kan därför komma att påverka det numeriska 
resultatet avsevärt. Dock anses inbördes förhållanden mellan sekundärförpackningarna vara 
tillföligtligt. I vidare analys bör engångsemballagens lastbärare inkluderas samt optimeringsgrad i 
transport vid byte av lastbärarstruktur undersökas. 
 
Slutligen kan det konstateras att lastbärarstrukturen är en central fråga i logistikutvecklingen på Arla 
och påverkar funktion och arbetsmiljö för intressenter genom hela värdjekedjan. Strukturen är även 
effektiv för att minimera kostnader och miljöpåverkan i logistiken. Arbetet visar att det finns 
förbättringspotential inom samtliga områden i värdekedjan och att frågan därför bör få utrymme i 
framtida förbättringsarbete. 
 

  



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

53 

 

11 Referenser 

Allvin, O. (2015). Investeringar och automatiseringar i Jönköpings Mejeri med PTU-chef. Intervju 2015.02.12. 

Arbetsmiljöverket. (2011). Belastningsergonomi - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
belastningsergonomi. Stockholm: Elanders Sverige AB. 

Arbetsmiljöverket. (2014). Manuell hantering. 
http://www.av.se/teman/ergonomi/risker/manuell_hantering/ [Hämtad 2015.03.03] 

Arbetsmiljöverket. (2015). Arbetsmiljölagen. http://www.av.se/lagochratt/aml/ [Hämtad 2015.04.23] 

Arbetsmiljöverket. (2015). Arbetsmiljöverket startsida. http://av.se/ [Hämtad 2015.04.23] 

Arbetsmiljöverket. (2015). Regelpaketet - Grundpaket. 
http://www.av.se/lagochratt/regelpaket/nrpgrund.aspx [Hämtad 2015.04.23] 

Arla Foods AB. (September 2011). Arla Foodservice. 
http://www.arlafoodservice.se/Global/Kontakt/Bli%20kund/Valkommen_som_kund.pd
f  [Hämtad 2015.04.21] 

Arla Foods AB. (2014). Corporate Responsibility Report 2014. Viby J and Stockholm: Arla Foods AB. 

Arla Foods AB. (2015). http://www.arla.com/  [Hämtad 2015.02.04] 

Arla Foods AB. (2015). Fakta om Arla. http://www.arla.se/om-arla/fakta/  [Hämtad 2015.02.27] 

Arla Planning & Logistics. (2014). Arlas Lean Koncept: Planning & Logistics. Stockholm: Arla 
Foods AB. 

Arn, C. (2007). Utvärderingsmodell för förpackningar och dess hantering i dagligvaruhandeln. Stockholm: KTH 
Industriell teknik och management. 

Auer Packaging. (2015). Backvagnar med gummihjul. http://www.auer-packaging.se/se/backvagnar-
60-x-40_17.html  [Hämtad 2015.05.21] 

Axfood AB. (2015). Startsida. http://www.axfood.se/  [Hämtad 2015.05.07] 

Baker, P., & Canessa, M. (2007). Warehouse design: A structured approach. European Journal of 
Operational Research, 425-436. 

Baumann, I. (2015). Logistics Development. Intervju 2015.02.12. 

Beck-Friis, U. (2013). Butikernas egna varumärken tar över hyllorna. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5442752  [Hämtad 
2015.05.04] 

Bergendahls AB. (2015). Startsida. http://www.bergendahls.se/  [Hämtad 2015.05.07] 

Bergengren, T. (2014). Test Tetratop 2x3 1 lit Krympfilm mars samt feb 2014. Stockholm: Arla 
Foods AB. 

Bergengren, T. (2014). Test TT Krympfilm Gtb 31 mars. Stockholm: Arla Foods AB. 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

54 

 

Bergengren, T. (2015). Förpackningsingenjör, Projekt & Investeringar, Arla Foods AB. Intervju 
2015.02.04. 

Brännmark, M., Eklund, J., Håkansson, M., & Vogel, K. (2012). Belastningsergonomiska studier utifrån 
ett produktions- och systemperspektiv - interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. 

Buckle, P. W., & Devereux, J. J. (2002). The nature of work-related neck and upper limb 
musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics 33, 207-217. 

Börjesson, D. (2015). Förpacknings- och lastbärarlogistik inom ICA samt ICA Private label. Intervju 
2015.04.22. 

Capcon Ltd. (2014). UK Milk Roll Cage. http://www.capcon.ie/uk-milk-roll-cage/  [Hämtad 
2015.05.13] 

Carlson, B. (2015). Logistik och lastbärarstruktur inom Arla. Intervju 2015.04.27. 

Claesson, T., Laring, J., & Stahre, J. (2009). The key Concepts of Lean Production and Anticipated 
Effects on Worker Well-being of Lean Production Concepts. Proceedings of The International 
3'rd Swedish Production Symposium, SPS '09, 2-3 December, Göteborg, Sweden, 213-219. 

Coop. (2015). Startsida. Hämtat från Coop: https://www.coop.se/ den 7 Maj 2015 

Econote. (2012). Come differenziare il Tetra Pak? http://www.econote.it/2012/04/02/come-
differenziare-il-tetra-pak/  [Hämtad 2015.05.21] 

ECR Sverige. (2012). Förpackningsguiden. Stockholm: ECR Sverige. 

Eidstedt, M., & Holmer, J. (2013). Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. 
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Li
vsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301.pdf  [Hämtad 2015.02.18] 

Eklund, J., & Berglund, P. (2007). Reactions from the employees on the implementation of lean production. 
Lysekil: The Nordic Ergonomics Society conference (NES2007): Ergonomics for a future. 

Elgh, A. (2015). Processgenomgång av produktion i Jönköpings Mejeri, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.11. 

EPAL. (2015). EPAL flat europallet types. http://www.europallets.lt/EPAL_flat_europallet_types  
[Hämtad 2015.05.21] 

Ericsson, G. (2015). Förpackningsstorlek till grossister. Intervju 2015.03.13. 

European Pallet Association e.V. (2015). Pallets in a container, on a truck or wagon. http://www.epal-
pallets.de/uk/produkte/vergleich.php  [Hämtad 2015.03.10] 

Falck, A.-C., Örtengren, R., & Högberg, D. (2009). The Impact of Poor Assembly Ergonomics on Product 
Quality: A Cost-Benefit Analysis in Car Manufacturing. Göteborg; Skövde: Wiley Periodicals, 
Inc. 

Fellsman, J., & Ratnér, C. (2015). Genomgång av Svenska Retursystem, lastbärare och krav på lastbärare. 
Intervju 2015.04.09. 

Franzon, H. (2015). Genomgång av Arla Foods arbetsmiljö med HR Consultant. Intervju 2015.02.16. 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

55 

 

Gemfors, F. (2015). Demand Planning Manager, CSE Supply Chain, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.10. 

Gotthardsson, S. (2012). Rapport - Undersökning Projekt Krympfilm. Stockholm: Nackademins 
Yrkeshögskola. 

Granerås, J. (2015). Kyllagerchef, Jönköping Mejeri, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.11. 

Granta Design. (2015). CES EduPack 2014. 
http://www.grantadesign.com/education/edupack/index.htm  [Hämtad 2015.05.20] 

Grauss, J. (2015). Director, Projekt & Investeringar, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.04. 

Gu, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2006). Research on warehouse operation: A 
comprehensive review. European Journal of Operational Research, 1-21. 

Gua, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2009). Research on warehouse design and 
performance evaluation: A. European Journal of Operational Research, 539-549. 

Gunasekaran, S. H. (2012). An Interface between Packaging and Logistics systems - A case study performed in 
DeLaval. Stockholm: KTH Industrial Engineering and Management. 

Hassellöf, T., & Renner, J. (2010). Private labels:förutsättningar och portföljstrategier för egna märkesvaror. 
Stockholm: KTH Industriell teknik och management, Industriell ekonomi och 
organisation. 

Hellström, D., & Saghir, M. (2007). Packaging and Logistics Interactions in Retail Supply Chains. 
Packaging Technology and Science 20(3), 197-216. 

Hjelm, S. (2015). Utveckling av en användarcentrerad designprocess för utformning av ergonomiska arbetsplatser 
enligt Lean. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Hänsch, K., & Kinkel, K. (1994). Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EC. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=EN  
[Hämtad 2015.02.18] 

Höst, M., Regnell, B., & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund: Studentlitteratur. 

ICA Gruppen AB. (2015). Startsida. http://www.icagruppen.se/#!/  [Hämtad 2015.05.07] 

Innventia AB. (2015). Startsida - Miljöpack. http://www.innventia.com/sv/Det-har-gor-
vi/Naringslivsgrupper/Miljopack/ [Hämtad 2015.05.22] 

Inter IKEA Group. (2015). Startsida. http://www.inter.ikea.com/ [Hämtad 2015.05.22] 

Irish Box Company. (2015). Produce Trays. http://www.irishboxcompany.ie/produce_trays.html 
[Hämtad 2015.05.23] 

Jahre, M., & Hatteland, C. J. (2004). Packages and physical distribution. International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management, 123-139. 

Johansson, A. (2015). Senior Manager Customer Service Development, Customer Service Development, Arla 
Foods AB. Intervju 2015.02.09. 

Jörgensen, H. (2015). Logistics Director, CSE Supply Chain, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.04. 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

56 

 

Karlsson, A.-M. (2011). Sedan 1973 har antalet mjölkkor nästan halverats medan mjölkproduktionen per ko 
har fördubblats. https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/06/29/sedan-1973-har-
antalet-mjolkkor-nastan-halverats-medan-mjolkproduktionen-per-ko-har-fordubblats/ 
[Hämtad 2015.02.18] 

Karlsson, A.-M. (2012). Mjölkpris till bonden 1941-2011. 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2012/07/29/mjolkpris-till-bonden-1941-2011/ 
[Hämtad 2015.02.18] 

Karlsson, A.-M. (2014). Vår konsumtion av mjölk har minskat med 11 liter per person och år mellan 2007 och 
2012. https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2014/02/03/var-konsumtion-av-mjolk-
har-minskat-med-11-liter-per-person-och-ar-mellan-2007-och-2012/ [Hämtad 2015.03.10] 

Karlsson, A.-M. (2015). Fascinerande fakta om mjölkkor och mjölkföretag 2005-2014. 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2015/01/21/fascinerande-fakta-om-mjolkkor-
och-mjolkforetag-2005-2014/ [Hämtad 2015.02.18] 

Kilpatrick, J. (2003). Lean Principles. Utah: Manufacturing Extension Partnership org. 

Kobia AB. (2015). Startsida. http://www.kobia.se/sv/hem/ [Hämtad 2015.05.07] 

Kofoed, P. (2015). Director/Chef Medlemsservice SE, Global Member Services, Arla Foods AB. Intervju 
2015.02.17. 

Kullander, U. (2015). Chef Kundservice, Customer Service & Support, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.09. 

Larsson, I. (2015). Project Manager EHS, Sustainability & EHS, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.16. 

LIA. (2015). LIA Livsmedelsbranschens informationssystem om arbetsmiljö - Arbetsmiljörelaterade 
olycksfall och tillbud 2013 till 2015. Stockholm. 

Liker, J. K., & Morgan, J. M. (2006). The Toyota Way in Services:The Case of Lean Product 
Development. Academy of Management Perspectives, 5-20. 

Lind, C. (2015). Belastningsergonomi och genomgång av RAMP. Intervju 2015.05.07. 

Lindquist, J. (2015). Genomgång med kundlogistikansvarig. Intervju 2015.04.17. 

Livsmedelsföretagen; Normpack. (2011). Guide till säkra livsmedelsförpackningar. Stockholm: 
Livsmedelsföretagen och Normpack. 

Malmström, F. (2015). Distributionschef, Jönköping Mejeri, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.12. 

Martin Olsson Cashar AB. (2015). Startsida. http://martinolssoncashar.se/ [Hämtad 2015.05.07] 

Martin&Servera. (2015). Startsida. http://www.martinservera.se/ [Hämtad 2015.05.07] 

Menigo AB. (2015). Startsida. http://www.menigo.se/ [Hämtad 2015.05.07] 

Modig, N., & Åhlström, P. (2012). Detta är Lean. Stockholm: SSE Institute for Research. 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1997). Musculoskeletal Disorders and 
Workplace Factors - A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

57 

 

Disorders of the NEck, Upper Extremity, and Low Back. Cincinnati: U.S. Department of Health 
and Human Services. 

Nilsson, B., & Rose, L. (2005). Förpackningsergonomi. Stockholm: STFI-Packforsk. 

Nilsson, B., Pousette, S., Forsman, M., Bernmark, E., & Mathiassen, S. E. (2011). Kan 
förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin? 
Tre fallstudier. Stockholm: Innventia Rapport nr:164. 

Nilsson, J. (2015). Arla - Företag eller föreningsdemokrati? http://www.arla.se/om-arla/arlas-
historia/foretaget/arla---foretag-eller-foreningsdemokrati/ [Hämtad 2015.02.27] 

Olsmats, C., & Dominic, C. (2003). Packaging Scorecard - a Packaging Performance Evaluation 
Method. Packaging Technology and Science, 9-14. 

Parker, S. K. (2003, vol. 88, No. 4). Longitudinal Effects of Lean Production on Employee 
Outcomes and the Mediating Role of Work Characteristics. Journal of Applied Psychology, 620-
634. 

Pedersen, U. (2015). Genomgång med kundlogistikansvarig. Intervju 2015.02.28. 

Punnett, L., & Wegman, D. H. (2004). Work-related musculosketal disorders: the epidemiologic 
evidence and debate. Journal of Electromyography and Kinesiology 14, 13-23. 

RAMP. (2015). https://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-
systemvetenskap/ergonomi/forskning/ramp-utveckling-implementering-och-spridning-av-
belastningsergonomiskt-bedomningsverktyg-och-atga-1.60371 [Hämtad 2015.05.05] 

Rose, L. (2014). RAMP: Ett nytt riskhanteringsverktyg. Stockholm: KTH Skolan för Teknik och 
hälsa/Enheten för Ergonomi. 

Rose, L., & Orrenius, U. (2006). Beräkning av arbetsmiljöns ekonomiska effekter på företag och organisationer 
- En översikt av ett urval modeller och metoder. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Rose, L., Orrenius, U., & Neumann, W. (2013). Work Environment and the Bottom Line: Survey 
of Tools Relating Work Environment to Business Results. Human Factors and Ergonomics in 
Manufacturing & Service Industries 23 (5), 368-381. 

Rouwenhorst, B., Reuter, B., Stockrahm, V., Houtum, v., G.J., Mantel, R., o.a. (1999). Warehouse 
design and control: Framework and literature review. European Journal of Operational Research, 
515-533. 

Rue Boson, S. (2015). Produktionsgenomgång med Kallhälls produktionschef. Intervju 2015.04.07. 

Röhfors, C. (2013). Sekundärförpackningen ur butiksperspektiv – En fallstudie med Lantmännen. Lund: 
Lunds Tekniska Högskola - Department of Design Sciences. 

Saghir, M. (2004). The Concept of Packaging Logistics. Lund: Lund University. 

Sakko, R. (2015). Genomgång av Martin&Servera i Årsta medchef för intag. Intervju 2015.02.16. 

Sandberg, L. (2013). Kallhälls kyllager. 9: Arla Foods AB. 

SAP. (2015). Startsida. http://go.sap.com/index.html [Hämtad 2015.05.22] 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

58 

 

Scania AB. (2007). Scanias Produktionssystem. Scania CV AB. 

Schultz, M. (2015). Arbetsmiljö och perspektiv på lastbärare i transport. Intervju 2015.05.21. 

Stockholm TT. (2013). Matkedjor säljer mer ”egen” mjölk. 
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/matkedjor-saljer-mer-egen-
mjolk_8062494.svd [Hämtad 2015.05.04] 

Svenska Retursystem. (2015). Prisbilaga Saldosystemet & Pantsystemet. http://www.retursystem.se/wp-
content/uploads/Prisbilaga-från-1-maj.pdf [Hämtad 2015.04.23] 

Svenska Retursystem. (2015). Svenska Retursystem Startsida. http://www.retursystem.se/ [Hämtad 
2015.03.10] 

Svenska Retursystem AB. (2015). Hållbarhetsredovisning 2014. Stockholm: Svenska Retursystem Ab. 

Tetra Pak International S.A. (2015). Tetra Pak. http://www.tetrapak.com/se [Hämtad 2015.04.22] 

The Hub's Enginneering Pte Ltd. (2011). Logistiv roller cages. 
http://www.hubs.com.sg/products.php?maincategory=4 [Hämtad 2015.05.21] 

The International Ergonomics Society. (2015). Definition and Domains of ergonomics. 
http://www.iea.cc/whats/index.html [Hämtad 2015.03.10] 

Utterström, E., & Frid, M. (2014). Lean into you processes. Stockholm: KTH Industrial Engineering 
and Management ITM. 

Werning, M. (2015). Driftledare returgods mottagning, Jönköping Mejeri, Arla Foods AB. Intervju 
2015.02.11. 

Weström, P. (2002). Utvärdering av Förpackningsprovaren - ett verktyg för att samla in information om 
butiksförpackningar i butiksledet. Stockholm: Packforsk AB. 

Womack, J., & Jones, D. (2003). Lean thinking - banish waste and create customer value in your corporation. 
UK: Simon & Schuster Ltd. 

Wu, Y. C. (2003). Lean manufacturing:. International Journal of Operations & Production Management, 
1349 - 1376. 

Wärnhem, E. (2015). Business Controller, CSE Finance & IT, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.05. 

Zetterling, T. (2015). KAM Wholesalers, Channel Foodservice, Arla Foods AB. Intervju 2015.02.16. 

 

 



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

I 

 

12 Bilagor 

A. RAMP-bedömningar 

De ergonomiska bedömningarna med hjälp av riskhanteringsverktyget RAMP (2015) genomfördes i 
slutet av april 2015 på Kallhälls mejeri. Bedömningarna omfattade åtta arbetsmoment, nämligen: 
 
Kyllager: 

1. Rullpall manuellt 
2. KPV-vagn manuellt  
3. KPV-vagn med truck 
4. EUR-pall med truck (ej grossist) 
5. SRS halvpall med truck 
6. Rödback manuellt plock (d.v.s. ej helstaplar) 

 
Transport: 

7. Rullpall manuellt 
8. Rödback med pirra 

 
 
 
Nedan är en sammanställning av resultaten från bedömningarna. En tom cell betyder att momentet 
inte blivit bedömt. Antalet gröna, gula och röda riskbedömingar har inte presenterats. En högre 
poäng motsvarar en högre risk för att många av arbetstagarna ska utveckla belastningsskador. 
Riskens storlek beskrivs även med färgkodning enligt förklaringen nedan. 
 
 
 

 

Hög risk. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att det finns en förhöjd risk att 
många arbetstagare utvecklar belastningsbesvär. Förbättringsåtgärder bör ges hög prioritet. 
 

 

Risk. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att det finns en förhöjd risk att vissa 
arbetstagare utvecklar belastningsbesvär. Förbättringsåtgärder bör vidtas. 
 

 

Låg risk. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att risken att utveckla 
belastningsbesvär är låg för de flesta arbetstagarna. Risk kan dock föreligga för personer med nedsatt 
fysisk kapacitet. Individuella förbättringsåtgärder kan behövas. 

 
 

 Arbetsmoment # 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Arbetsställningar         

1.1 Huvudets arbetsställning - framåt och åt sidan 0,5 0 0 0,5 0    

1.2 Huvudets arbetsställning - bakåtböjning  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    

1.3 Ryggens arbetsställning - måttlig böjning 1 1 1 1 0    

1.4 Ryggens arbetsställning - kraftig böjning samt vridning 3 1,5 1,5 2 0    

1.5 Överarmens arbetsställning- handen i eller över axelhöjd* 1 1 1 0 0    

1.6 Överarmens arbetsställning - handen i/utanför yttre arbetsområde* 5 0 0 3 0 3   

1.7 Handledens arbetsställning* 0 0 0 0 0 0   

1.8 Ben- och fotutrymme samt underlag 1 0 0 0,5 0,5    
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2. Arbetsrörelser och repetitivt arbete         

2.1 Armens rörelser (över- och underarm)* 0 0 0 0 0    

2.2 Handledens rörelser* 0 0 0 0 0    

2.3 Grepptyp- frekvens* 4 1 1 2 2    

2.4 Kortare återhämtning/variation under arbetet 0 0 0 0 0    

2.5 Längre återhämtning/variation under arbetet 0 0 0 0 0    

3. Lyftarbete         

3.1 Lyftarbete (genomsnittligt fall) 6,7 12,5 12,5 11,5 11,5 14,5   

3.1 Lyftarbete (värsta fall) 35 28,1 28,1 52,5 52,5 26,4   

4. Skjuta- och dra-arbete         

4.1 Skjuta- och dra-arbete (genomsnittligt fall) 4,3 2,5 0 0 0  5,5 4,3 

4.2 Skjuta- och dra-arbete (värsta fall) 5,1 5,1 0 0 0  15 4,3 

5. Påverkande faktorer         

5.1 Påverkande fysiska faktorer hand/arm          

a+b. Arbetstagaren utsätts för hand-arm vibrationer 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Föremål som är varma eller kalla hanteras manuellt 0 0 0 0 0 0 2 2 

d. Handen används som slående verktyg ofta eller länge 0 0 0 0 0 0 0 0 

e. Hållande av handverktyg som väger >2,3 kg mer än 30 min/arbetsdag 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Hållande av precisionsverktyg som väger >0,4 kg mer än 30 
min/arbetsdag 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Påverkande fysiska faktorer övriga          

a+b. Arbetstagaren utsätts för helkroppsvibrationer 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Synförhållandena är otillräckliga för arbetsuppgiften  0 0 0 0 0 0 2 2 

d. Arbetet sker i varm eller kall temperatur eller i drag 2 2 2 2 2 2 2 2 

e. Stående eller gående på hårt underlag mer än halva arbetsdagen 2 2 2 2 2 2 0 0 

f. Stillasittande arbete utan möjlighet att växla till stående arbete 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Stillastående arbete utan möjlighet att växla till sittande arbete 0 0 0 0 0 0 0 0 

h. Knästående/huksittande >30 gånger/arbetsdag eller >30 min/arbetsdag 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Påverkande arbetsorganisatoriska och psykosociala faktorer         

a. Det saknas möjlighet att påverka i vilket tempo arbetet utförs 0 0 0 0 0 0 2 2 

b. Det saknas möjlighet att påverka hur arbetet är upplagt/ska utföras 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Det är ofta svårt att hinna med arbetsuppgifterna 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Arbetstagarna arbetar ofta snabbt för att kunna ta längre paus 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Rapportering av fysiskt påfrestande arbete         

6.1 Dokumenterad rapportering om fysiskt påfrestande arbetsmoment         

6.2 Om ja på 6.1, vilken typ av arbete har medfört detta:         

7. Upplevt fysiskt obehag         

7.1 Upplevt fysiskt obehag 2 2 2 2 0 2 0 2 

7.2 Värsta arbetsmomentet:         

*För in högsta poäng från bedömning av vänster eller höger hand/arm   
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B. Utvärdering av sekundärförpackningar med kyllager 

 
Utvärdering av Sekundärförpackningar  Kyllager: 
 Håller 

inte alls 
med 

  Neutral 
  

Håller 
helt med 

Förpackningen är lätt att greppa 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är tung 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är enkel att lyfta 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är ansträngande för händer/fingrar att hantera      

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är hållbar  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är stabil 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen har för hög friktion mot intilliggande förpackning      

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är lätt att identifiera innehållet i förpackningen  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är lätt att applicera en etikett på förpackningen 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Antalet produkter i förpackningen är för stort      

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Antalet produkter i förpackningen är för litet  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är lätt att packa på KPV-vagn 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (10-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 
 
Ser du några risker med förpackningstyperna? 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

 

 

  



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

V 

 

C. Utvärdering av lastbärare med kyllager 

 
Utvärdering av Lastbärare      Kyllager: 
    
 Håller 

inte alls 
med 

  Neutral 
  

Håller 
helt med 

Det är enkelt att plocka produkter på lastbäraren (utgå från en vanlig order, ej grossist) 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det går snabbt att plocka produkter på lastbäraren (utgå från en vanlig order, ej grossist) 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är fysiskt ansträngande att plocka produkter på lastbäraren 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är enkelt att förflytta lastbäraren när man går och drar/skjuter den 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är fysiskt ansträngande att förflytta lastbäraren när man går och drar/skjuter den  

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är enkelt att förflytta lastbäraren med truck 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är fysiskt ansträngande att förflytta lastbäraren med truck 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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D. Utvärdering av lastbärare med transport 

 
Utvärdering av Lastbärare     Utgångspunkt för transport: 

 
 Håller 

inte alls 
med 

  Neutral 
  

Håller 
helt med 

Lastbäraren är lätt att förflytta när den är full 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det går snabbt att hantera lastbäraren när den är full 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren står stabilt under körning när den är full 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Produkterna står stabilt på lastbäraren 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren skyddar produkterna som är på den 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det går sällan sönder produkter på lastbäraren 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är lätt att identifiera till vilken kund lastbäraren ska till 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Lastbäraren passar kunder med hög lastkaj 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren passar kunder med låg lastkaj 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren passar kunder med marklossning 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren är lätt att förflytta när den är tom 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det går snabbt att hantera lastbäraren när den är tom 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren står stabilt under körning när den är tom 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 
 
 
 
Vad tycker du om plasttrågen? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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E. Utvärdering av sekundärförpackningar med kund 

 
Utvärdering av Sekundärförpackningar  Kund: 
 Håller 

inte alls 
med 

  Neutral 
  

Håller 
helt med 

Förpackningen är lätt att greppa 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är tung 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är hållbar 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är stabil innan den öppnats      

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen går snabbt att öppna  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är enkelt att förstå hur förpackningen ska öppnas 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är ansträngande för händer och fingrar att öppna förpackningen 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det krävs ett verktyg/hjälpmedel för att öppna förpackningen  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Antalet produkter i förpackningen är för stort 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Antalet produkter i förpackningen är för litet 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är lätt att hantera när den är öppnad 

Wellpapptrå ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Förpackningen kan användas för exponering 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Butiken har behov av att kunna använda förpackningen för exponering   

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är attraktiv vid exponering  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Butiken har möjlighet att källsortera förpackningen 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen går snabbt att källsortera 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är ansträngande för händer och fingrar att källsortera/plana ut  

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Förpackningen är skrymmande när den är tom 

Wellpapptråg ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Plasttråg (6-pack) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

 
Ser du några risker med förpackningstyperna? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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F. Utvärdering av lastbärare med kund 

Utvärdering av Lastbärare   Kund: 
 Håller 

inte alls 
med 

  Neutral 
  

Håller 
helt med 

Lastbärarens storlek passar butiken 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren passar bra till att exponera produkter 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren tar lite plats när den är full 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Lastbäraren tar lite plats när den är tom 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är enkelt att förflytta lastbäraren när den är full (med eller utan hjälpmedel) 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Det är enkelt att förflytta lastbäraren när den är tom (med eller utan hjälpmedel) 

Rödback ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Rullpall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

KPV-vagn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

EUR-pall ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

SRS halvpal ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 
Vad är för-och nackdelarna med Arlas rullpallar jmfört med konkurrenternas? 
 
 
 
 
 
Vilken typ av lastbärare vill ni helst använda? Motivera varför. 
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G. Deltagande butiker i utvärderingar av sekundärförpackningar och lastbärare 

Nedan listas de butiker som deltog i utvärderingarna av sekundärförpackningar och lastbärare. 
 
Kunder som deltog i utvärdering av sekundärförpackningar: 
Dagligvaruhandeln: 
Hemköp Hornstull, Stockholm 
ICA Maxi Lindhagen, Stockholm 
ICA Nära Riddaren, Stockholm 
ICA Nära St Eriksplan, Stockholm 
ICA Supermarket Alviks torg, Stockholm 
ICA Supermarket Södra Station, Stockholm 
Lidl Södra Station, Stockholm 
 
Convenience: 
Pressbyrån Södersjukhuset, Stockholm 
Statoil Frescati, Stockholm 
7Eleven Universitetet, Stockholm 
 
Kunder som deltog i utvärdering av lastbärare: 
Dagligvaruhandeln: 
Citygross Traktorvägen 1-3, Lund 
Citygross, Arlöv 
Coop Extra Föreningsgatan 72, Malmö 
Coop Extra, Hässleholm 
Coop Forum Jägersro, Malmö 
Coop Forum Traktorvägen 2, Lund 
Coop Konsum, Markaryd 
Hemköp Triangeln, Malmö 
ICA Kvantum Emphoria, Malmö 
ICA Kvantum, Hässleholm 
ICA Maxi Cypressvägen 4, Malmö 
ICA Maxi Regementsvägen 7, Helsingborg 
ICA Maxi Västra hamnen, Malmö 
ICA Nära Amiralsgatan, Malmö 
ICA Nära Lagahallen, Skillingaryd 
ICA Nära, Vittsjö 
ICA Supermarket Brunkeflostrand, Malmö 
Netto Tornfalksvägen 9, Malmö 
Netto, Markaryd 
Willys Celsiusgatan 38 
Willys Emphoria, Malmö 
Willys Hästhagsvägen 3, Helsingborg 
 
Grossister: 
Kobia, Hässleholm (endast intervju) 
Martin&Servera, Årsta (endast intervju) 
Martin Olsson Cash, Malmö 
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H. Test med kyllagerpersonal inför utvärdering av sekundärförpackningar  

Beskrivning av test med tråg 

Testpersoner:  

Minst 15 stycken Lagerpersonal (arbetar >1 arbetspass/vecka) 

Hur:  

1. Testpersonen får instruktioner för testet berättade för sig, känna på de tre typerna av 

förpackningar och får möjlighet att ställa frågor. 

2. Testpersonen genomför testet med wellpapptråg och en tom KPV-vagn. 

3. Testpersonen applicerar en etikett på plockordern. 

4. Testpersonen fyller direkt i en utvärdering över hur det är att hantera förpackningen. 

5. Testpersonen repeterar steg 2-4 med först plasttråg (6-pack) och sedan plasttråg (10-pack). 

 
Testgång för förpackningarna: 

1. Wellpapptråg 

2. Plasttråg (6-pack) 

3. Plasttråg (10-pack) 

 

Hur plocket ska utföras: 

Plocket ska utföras i normalt tempo och på ett ergonomiskt sätt enligt följande: 

 Två händer ska användas 

 En förpackning i taget 

 Plockaren ska utföra lyft så nära kroppen som möjligt 

 Plockaren ska använda en ergonomisk plockteknik (enl. beskrivning innan testet påbörjas) 

 

Förutsättningar:  

 Testbanan inkluderar 6 stop (6 fiktiva artiklar) som är lokaliserade i en plockgång (se figur) 

 Vid start ska lastbäraren vara tom 

 Testförpackningen placeras i mitten-delen på ett angivet lav 

 Andra plockare får finnas i plockgången så länge det inte hindrar testet eller blir köbildning 

 Tidtagning startar (enligt figur) och stoppas vid plockgångens början respektive slut 

 
= Filmkamera 

  □  = Filmkamera 
❶ = Testperson 
❷ = Testledare + Tidtagare 
❸ = Kameraman (Filmar) 

 
  Lav 3  Lav 3  Lav 2 Lav 1  Lav 4  Lav1   

 

ST
A

R
T 

□2  □1  □2 □3  □3  □1 

M
Å

L 

 

❶ 

❷ 

 

        

 

∆❸ 

 
    

 ∆ 
    

 

  

∆
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I. Kravspecifikation 

På kommande fyra sidor presenteras kravspecifikationen för lastbärarstrukturen beroende på 
intressent längs med värdekejdan: produktion, kyllager, distribution, kund (dagligvaruhandeln, 
grossist, convenience, privata kedjor) och konsument. Kraven är presenterade utifrån de fam 
perspektiven funktion, kostnad, arbetsmiljö, miljö och leanprinciper. 
 

  Produktion Kyllager 

Fu
n

kt
io

n
 

Tål hantering Tål hantering 

Behåller formen Behåller formen 

Skyddar produkterna Skyddar produkterna 

Hållbar Hållbar 

Stabil Stabil 

Stapelbar Stapelbar 

Hög fyllnadsgrad Hög fyllnadsgrad 

Möjliggör efterkylning Möjliggör efterkylning 

Möjlig att använda vid automation Enkelt att identifiera innehåll 

Möjliggör snabb hantering Enkelt att kontrollera volym 

Utgår från idealmåtten Möjlig att lyfta med en hand 

Modulär med plocklastbärare Möjlig att använda vid automation 

Flexibel Möjliggör snabb hantering 

 
Utgår från idealmåtten 

 
Modulär med plocklastbärare 

 
Flexibel 

Kostnad Minimerar fasta och rörliga kostnader.   

A
rb

e
ts

m
ilj

ö
 

Minimerar manuellt lyftarbete Minimerar manuellt lyftarbete 

Minimerar repetitivt arbete Minimerar repetitivt arbete 

Minimerar lyftarbete Minimerar lyftarbete 

Minimerar ogynnsamma arbetsställningar Minimerar ogynnsamma arbetsställningar 

Minimerar damm Minimerar damm 

Max 12 kg vid manuella lyft Max 12 kg vid manuella lyft 

Max 150 N igångsättningskraft Max 150 N igångsättningskraft 

Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  

Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) 

Enkel att lyfta (sekundärförpackning) Enkel att lyfta (sekundärförpackning) 

Max 85 dB daglig bullerexponering Max 85 dB daglig bullerexponering 

Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

Miljö Minimerar CO₂-påverkan i hela värdekedjan.   

Lean-
principer 

Utformad för att öka standardisering, skapa flexibilitet, minska spill, öka flödes- och resurseffektivitet. 
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  Distribution Kund - Dagligvaruhandeln 
Fu

n
kt

io
n

 

Tål hantering Tål hantering 

Behåller formen Behåller formen 

Skyddar produkterna Skyddar produkterna 

Hållbar Hållbar 

Stabil Stabil 

Stapelbar Stapelbar 

Hög fyllnadsgrad Hög fyllnadsgrad 

Enkelt att identifiera innehåll Attraktiv vid exponering 

Enkelt att kontrollera volym Enkelt att identifiera innehåll 

Möjliggör snabb hantering Enkelt att kontrollera volym 

Utgår från idealmåtten Möjlig att lyfta med en hand 

Modulär med plocklastbärare Möjlig att hålla i famnen vid upplock 

Flexibel Möjliggör snabb hantering 

 
Enkel att öppna utan verktyg 

 
Passar butiksutformning 

 
Utgår från idealmåtten 

  Passar leveransmönster (min 6 kg/frp) 

  Minimerar tomgodshantering 

Kostnad Minimerar fasta och rörliga kostnader.   

A
rb

e
ts

m
ilj

ö
 

Minimerar manuellt lyftarbete Minimerar manuellt lyftarbete 

Minimerar repetitivt arbete Minimerar repetitivt arbete 

Minimerar lyftarbete Minimerar lyftarbete 

Minimerar ogynnsamma arbetsställningar Minimerar ogynnsamma arbetsställningar 

Max 12 kg vid manuella lyft Max 12 kg vid manuella lyft 

Max 150 N igångsättningskraft Max 150 N igångsättningskraft 

Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  

Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) 

Enkel att lyfta (sekundärförpackning) Enkel att lyfta (sekundärförpackning) 

Max 85 dB daglig bullerexponering Max 85 dB daglig bullerexponering 

Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

 
 

Miljö Minimerar CO₂-påverkan i hela värdekedjan.   

Lean-
principer 

Utformad för att öka standardisering, skapa flexibilitet, minska spill, öka flödes- och resurseffektivitet. 

 

  



Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur  
Examensarbete  
9 juni 2015 

Emma Elofsson 
Teknisk Design  

Kungliga Tekniska Högskolan  

 

XV 

 

  Kund - Grossist Kund - Convenience 
Fu

n
kt

io
n

 

Tål hantering Tål hantering 

Behåller formen Behåller formen 

Skyddar produkterna Skyddar produkterna 

Hållbar Hållbar 

Stabil Stabil 

Stapelbar Stapelbar 

Hög fyllnadsgrad Hög fyllnadsgrad 

Kan grossistlastas (EUR-pall på EUR-pall) Attraktiv vid exponering 

Enkelt att identifiera innehåll Passar butiksutformning 

Enkelt att kontrollera volym Enkelt att identifiera innehåll 

Möjlig att lyfta med en hand Enkelt att kontrollera volym 

Möjliggör snabb hantering Möjlig att lyfta med en hand 

Enkel att öppna utan verktyg Möjliggör snabb hantering 

Passar leveransmönster (max 6 kg/frp) Enkel att öppna utan verktyg 

Utgår från idealmåtten Passar leveransmönster (max 6 kg/frp) 

Minimerar tomgodshantering Utgår från idealmåtten 

 Ej leverantörsspecifikt returgods Minimerar tomgodshantering 

Kostnad Minimerar fasta och rörliga kostnader.   

A
rb

e
ts

m
ilj

ö
 

Minimerar manuellt lyftarbete Minimerar manuellt lyftarbete 

Minimerar repetitivt arbete Minimerar repetitivt arbete 

Minimerar lyftarbete Minimerar lyftarbete 

Minimerar ogynnsamma arbetsställningar Minimerar ogynnsamma arbetsställningar 

Max 12 kg vid manuella lyft Max 12 kg vid manuella lyft 

Max 150 N igångsättningskraft Max 150 N igångsättningskraft 

Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  

Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) 

Enkel att lyfta (sekundärförpackning) Enkel att lyfta (sekundärförpackning) 

Max 85 dB daglig bullerexponering Max 85 dB daglig bullerexponering 

Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

 
 

Miljö Minimerar CO₂-påverkan i hela värdekedjan.   

Lean-
principer 

Utformad för att öka standardisering, skapa flexibilitet, minska spill, öka flödes- och resurseffektivitet. 
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  Kund – Privata kedjor (restaurang, café, etc.) Konsument (skolor, företag, etc.) 
Fu

n
kt

io
n

 

Tål hantering Tål hantering 

Behåller formen Behåller formen 

Skyddar produkterna Skyddar produkterna 

Hållbar Hållbar 

Stabil Stabil 

Stapelbar Stapelbar 

Hög fyllnadsgrad Hög fyllnadsgrad 

Enkelt att identifiera innehåll Enkelt att identifiera innehåll 

Enkelt att kontrollera volym Enkelt att kontrollera volym 

Enkel att öppna utan verktyg Enkel att öppna utan verktyg 

Passar leveransmönster (max 6 kg/frp) Passar leveransmönster (max 6 kg/frp) 

Utgår från idealmåtten Utgår från idealmåtten 

Minimerar tomgodshantering Minimerar tomgodshantering 

Kostnad Minimerar fasta och rörliga kostnader.   

A
rb

e
ts

m
ilj

ö
 

Minimerar manuellt lyftarbete Minimerar manuellt lyftarbete 

Minimerar repetitivt arbete Minimerar repetitivt arbete 

Minimerar lyftarbete Minimerar lyftarbete 

Minimerar ogynnsamma arbetsställningar Minimerar ogynnsamma arbetsställningar 

Max 12 kg vid manuella lyft Max 12 kg vid manuella lyft 

Max 150 N igångsättningskraft Max 150 N igångsättningskraft 

Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  Max 100 N vid kontinuerligt skjuta- och dra-arbete  

Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) Enkel att förflytta (med eller utan hjälpmedel) 

Enkel att lyfta (sekundärförpackning) Enkel att lyfta (sekundärförpackning) 

Max 85 dB daglig bullerexponering Max 85 dB daglig bullerexponering 

Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå Max 115 dB maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

 
 

Miljö Minimerar CO₂-påverkan i hela värdekedjan.   

Lean-
principer 

Utformad för att öka standardisering, skapa flexibilitet, minska spill, öka flödes- och resurseffektivitet. 
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J. Fördelning av exponeringsytor hos kund 

Fördelningen av exponeringsytor är baserat på ett snitt för 16 kunder i Stockholmsområdet.  
Exponeringsytorna är indelade i fem olika exponeringstyper: hylla, rödback, rullpall, EUR-pall och 
övrigt. Endast kylda och flytande mejeriprodukter tagits i beaktande. En enhet motsvarar två dörrar 
i en normalstor mejerikyl. 
 
 

 

Hylla Rödback Rullpall EUR-pall Övrigt 
Totalt antal 

enheter 
(snitt) 

Dagligvaruhandeln - Stor 60% 3% 37% 0% 0% 13,2 

Dagligvaruhandeln - Mellan 60% 1% 37% 3% 0% 6,0 

Dagligvaruhandeln - Liten 54% 21% 24% 0% 1% 3,0 

Convenience 81% 19% 0% 0% 0% 0,3 

 
Kunder vars exponeringsytor studerades: 
Coop Mariatorget, Stockholm 
Hemköp Skarpnäck, Stockholm 
Hemköp Hornstull, Stockholm 
Hemköp Mariatorget/Zinken, Stockholm 
ICA Maxi Lindhagen, Stockholm 
ICA Nära Hornsgatan, Stockholm 
ICA Nära Hornsgatan/Bergsundsstrand, Stockholm 
ICA Nära Riddaren, Stockholm  
ICA Nära St Eriksplan, Stockholm 
ICA Supermarket Alviks torg, Stockholm 
ICA Supermarket Hornsgatan, Stockholm 
ICA Supermarket Södra Station, Stockholm 
Lidl Södra Station, Stockholm 
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K. Leveransmönster för wellpapptråg och rödback 

Diagrammen nedan visar procentuell fördelning av antal förpackningar per leverans under januari 
och februari 2015. Data hämtat från Arlas affärsssystem. 
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L. Analys av miljöpåverkan för rödbacken 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 
 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 131,474 21,8 5,522 17,3 

Manufacture 40,204 6,7 3,015 9,5 

Transport 318,317 52,8 22,600 71,0 

Use 111,455 18,5 0,631 2,0 

Disposal 1,197 0,2 0,084 0,3 

Total (for first life) 602,646 100 31,852 100 

End of life potential -80,067 
 

-3,361 
 

 

 

 
 

   

file:///E:/CES%20Edu%20Pack/CES%20EduPack%20Rödback%201,710%20kg.xls%23RANGE!MaterialPhase
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M. Analys av miljöpåverkan för nya Arlabacken 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 
 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 38,443 15,1 1,614 16,5 

Manufacture 11,755 4,6 0,882 9,0 

Transport 93,075 36,5 6,608 67,7 

Use 111,455 43,7 0,631 6,5 

Disposal 0,350 0,1 0,025 0,3 

Total (for first life) 255,078 100 9,760 100 

End of life potential -23,411 
 

-0,983 
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N. Analys av miljöpåverkan för SRS-backen 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 

 
Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 38,443 6,4 1,614 10,9 

Manufacture 11,755 1,9 0,882 6,0 

Transport 139,613 23,1 9,912 67,1 

Use 415,066 68,6 2,349 15,9 

Disposal 0,350 0,1 0,025 0,2 

Total (for first life) 605,227 100 14,783 100 

End of life potential -23,411 
 

-0,983 
 

 

 

 
 

 
  

file:///E:/CES%20Edu%20Pack/CES%20EduPack%20SRS-back%2012%20liter%200,5%20kg.xls%23RANGE!MaterialPhase
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O. Analys av miljöpåverkan för wellpapptråg 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 
 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 2,820 96,7 0,106 94,0 

Manufacture 0,003 0,1 0,000 0,2 

Transport 0,025 0,9 0,002 1,6 

Use 0,000 0,0 0,000 0,0 

Disposal 0,068 2,3 0,005 4,2 

Total (for first life) 2,917 100 0,113 100 

End of life potential -0,789 
 

-0,001 
 

 
 

 
 

 
  

file:///E:/CES%20Edu%20Pack/CES%20EduPack%20Wellpapptråg%2097%20g.xls%23RANGE!MaterialPhase
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P. Analys av miljöpåverkan för plasttråg med stödskiva 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 
 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 1,063 90,4 0,043 83,8 

Manufacture 0,090 7,7 0,007 13,1 

Transport 0,006 0,5 0,000 0,8 

Use 0,000 0,0 0,000 0,0 

Disposal 0,016 1,4 0,001 2,2 

Total (for first life) 1,175 100 0,051 100 

End of life potential -0,458 
 

-0,016 
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Q. Analys av miljöpåverkan för plasttråg utan stödskiva 

Analysen är utförd med hjälp av CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015). 
 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 0,801 88,6 0,033 81,3 

Manufacture 0,090 9,9 0,007 16,4 

Transport 0,004 0,4 0,000 0,6 

Use 0,000 0,0 0,000 0,0 

Disposal 0,010 1,1 0,001 1,7 

Total (for first life) 0,905 100 0,041 100 

End of life potential -0,385 
 

-0,016 
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