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Sammanfattning 

Arbetet har undersökt vilka verktyg och metoder inom förpackningsutveckling IKEA 
använder för att resurseffektivisera sin distributionskedja. Distributionskedjan har under 
senare år blivit av allt större betydelse då produktionsanläggningar och kunder finns över hela 
världen. Till följd av de ökade avstånden har kostnader kopplade till förpackningar och 
distributionskedjan ökat. Förpackningar har av den anledningen en central roll i 
distributionskedjan och inverkar på alla dess intressenter. I litteratur hävdas det att 
förpackningen har utvecklingspotential, främst inom de grundläggande funktionerna så som 
volym och hantering. Det hävdas också att förpackningen ofta är en kompromiss mellan 
distributionskedjans aktörers intressen vilket leder till resursineffektiva förpackningar och 
suboptimeringar. Samtidigt som det påstås att ett integrerat tillvägagångsätt där 
distributionskedjans alla aktörer involveras i förpackningsutveckling skulle leda till både 
bättre förpackningar och en resurseffektivare distributionskedja. Totalt har fyra intervjuer med 
koppling till IKEA genomförts. Två intervjuer har genomförts med leverantörer till IKEA, en 
intervju med avdelningen för förpackningsutveckling och en intervju med IKEAs 
centraldistributionscenter. Utifrån intervjuerna har det visat sig att IKEA aktivt arbetar med 
flera verktyg och metoder för att ständigt förbättra förpackningen, det för att nå en effektivare 
distributionskedja. Intervjuerna har också visat att det finns områden för fortsatt utveckling, 
främst kopplat till en leverantör.  



Abstract 

The work has examined which tools and methods IKEA use in packaging development to 
establish a resource-efficient supply chain. The supply chain has in recent years increased in 
importance, as production facilities and customers are located worldwide. As a consequence of 
the increased distances, the costs related to packaging and the supply chain has increased as 
well. Packaging has a key role in the supply chain and it affects all the stakeholders. In 
literature, it is argued that the package has a development potential, primarily in the basic 
functions such as volume and handling. It is also argued that the package usually is a 
compromise between the interests of the stakeholders in the supply chain, which leads to 
inefficient packages. It is also claimed that an integrated approach where all the stakeholders 
of the supply chain are involved in packaging development would lead to both better 
packaging and a more resource-efficient supply chain. In total, four interviews with close ties 
to IKEA were conducted. Two of them with suppliers, one interview with the department of 
packaging development and one interview with the central distribution centre. Based on the 
interviews it was concluded that IKEA is constantly working with several tools and methods 
to improve packaging and by that achieve an efficient supply chain. At last, it was concluded 
that there are still opportunities for improvement, especially concerning one of the suppliers. 
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Förkortningar 

CDC – Centraldistributionscentral 

COPQ – Cost of Poor Quality 

IOS – IKEA of Sweden  
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1 Inledning  

Populationen på jorden ökar i en allt snabbare takt och förbrukningen av jordens resurser har 
aldrig tidigare varit större. Om mänskligheten fortsätter att förbruka jordens resurser i den takt 
som sker idag, skulle det vid år 2050 krävas 2,8 jordklot för att täcka den mänskliga 
efterfrågan (Världsnaturfonden WWF, 2010). Mänskligheten måste av den anledningen nå en 
hållbar utveckling. FN definierar hållbar utveckling med följande citat, "Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs." (FN, 1987). För företag innebär det att 
de ständigt måste sträva efter att bli mer resurseffektiva, både ur en hållbarhets och 
konkurrenssynpunkt, då ett effektivt resursutnyttjande också innebär ökade marginaler 
(Rådström, 2015). 

1.1  Bakgrund  
Företag verkar i en allt mer globaliserad värld där kunder och produktionsenheter är utspridda 
över hela världen. Distributionskedjan har av den anledningen blivit av allt större betydelse 
och en grundförutsättning för lönsamhet (Emblem, 2012). Förpackningar har en framstående 
roll i distributionskedjan, de påverkar bland annat hantering, logistik och miljö. Pålsson och 
Hellström (2016) påstår att de mest grundläggande funktionerna så som produktskydd, 
hantering, volym- och vikteffektivitet är de områden med störst utvecklingspotential.  

Pålsson och Hellström (2016) hävdar att utformning av förpackningar ofta är ett resultat av 
kompromisser gjorda mellan distributionskedjan olika aktörer, exempel på aktörer kan vara 
leverantör och distributör. Resultatet av kompromisser i förpackningsutformningen leder 
vanligtvis till resursineffektiva förpackningar ur ett distributionskedjeperspektiv. Det indikerar 
att det finns en komplexitet i att uppfylla de olika krav som ställs av aktörerna och att det 
saknas ett helhetstänk vid förpackningsutformning. Fortsättningsvis belyser Pålsson och 
Hellström (2016) att det finns möjligheter att uppnå en effektivare distributionskedja. Det 
genom att förbättra de funktioner av förpackningar som idag inte prioriteras av 
distributionskedjans aktörer, exempelvis förpackningars hanterbarhet.  

Beslutsfattare måste använda sig av integrerande tillvägagångssätt för att förpackningar ska bli 
mer kostnadseffektiva och värdeskapande. Det innebär att intressena hos distributionskedjans 
aktörers tas i beaktande vid förpackningsutformning.  Ett påstående som styrks av Hellström 
och Saghir (2006), de påstår att förpackningsutformning och logistikbeslut står i relation till 
varandra och i vissa fall även är oskiljaktiga. De påstår också att en nyckelfaktor i att skapa 
konkurrensfördelar och en effektivare distributionskedja är att både tillfredsställa de behov 
som finns och att skapa värde för alla aktörer. Värdet kan exempelvis ligga i att frigöra 
ekonomiska resurser till följd av förpackningar som ökar fyllnadsgraden i transporter.  

Förpackningar har historiskt sett utvärderats endast med hänsyn till de grundläggande 
funktionerna ur ett biologiskt, kemiskt eller mekaniskt perspektiv. I dagsläget bör 
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förpackningar också utvärderas med hänsyn till deras inverkan på distributionskedjan 
(Hellström och Saghir, 2006). Enligt Hellström och Saghir (2006) finns det stora ekonomiska 
vinster med minskad tidsåtgång i distributionskedjan. Uppskattningsvis kostar varje sekund, 
från distributionscentralen till återförsäljaren, inom den svenska detaljhandeln cirka 50 
miljoner kronor. Det är enbart för att hantera konsument och detaljhandelsförpackningar. Det 
innebär att det finns ekonomiska incitament med att förbättra förpackningen så att 
distributionskedjan blir effektivare (Molina-Besch och Pålsson, 2014).  

Företag kan genomföra förbättringar med avseende på distributionskedjan inom tre olika 
områden. Dessa områden är förpackningen, de logistiska processerna och interaktionen mellan 
de båda. Interaktionen mellan de båda består av förhållandet mellan förpackningen och de 
logistiska processerna i distributionskedjan. Ett förhållande som vanligtvis förbises. Det beror 
på att personal som arbetar med logistik endast involveras i logistikbeslut, i likhet med att 
förpackningsingenjörer endast är involverade i förpackningsutformning. Det leder till en 
avsaknad av förpackningsingenjörer som är involverade i logistikbeslut och logistikpersonal 
som är involverade i förpackningsutformning. Enligt Hellström och Saghir (2006) så finns den 
största andelen dolda och indirekta kostnader i interaktionen mellan de båda. Det är även i 
kopplingen mellan logistik och förpackningar som de största förbättringsmöjligheterna finns. 
Fokus bör där med ligga på att förbättra interaktionen snarare än systemen var för sig. 

Molina-Besch och Pålsson (2014) argumenterar för att logistikchefer bör involveras i 
framtagning av produkter och förpackningar för att få med ett logistiskt perspektiv. Vid de 
tillfällen där personal inom logistik är involverade i förpackningsutveckling sker det oftast i 
slutet av processen där det är svårare att göra större förändringar. Studier indikerar att 
integrerade tillvägagångsätt i förpackningsframtagning är ovanligt i praktiken, trots att företag 
är medvetna om fördelarna. 

Parallell utveckling innebär att förpackningar utformas parallellt med produkter. Det betyder 
att förpackningen kan styra produktens dimensioner. Vanligtvis är produkt och 
förpackningsutformningen separerade från varandra. Det trots att företag är medvetna om att 
parallell utveckling har potential att leda till effektivare förvaring och transportering av varor 
(Molina-Besch och Pålsson, 2014).  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka verktyg och metoder inom förpackningsutveckling 
IKEA använder för att resurseffektivisera sin distributionskedja. Inom resurseffektivisering 
ingår minskad materialförbrukningen av förpackningar, bättre utnyttjande av personal i form 
av minskade hanteringskostnader, minskade kostnader i form av färre produktskador och 
minskade transportkostnader till följd av en högre fyllnadsgrad i transporter. 
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Arbetet syftar även till att bidra till forskningen i form av en konkret undersökning av vilka 
metoder och verktyg inom förpackningsutveckling ett svenskt detaljhandelsföretag arbetar 
med för att resurseffektivisera sin distributionskedja. 

1.3 Förpackningsutveckling för att resurseffektivisera IKEAs 
distributionskedja 

Bakgrunden och de utmaningar som beskrivits har tillsammans med syftet av arbetet resulterat 
i följande frågeställning. 

• Vilka verktyg och metoder inom förpackningsutveckling använder IKEA för att 
resurseffektivisera sin distributionskedja? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetat har endast undersökt företaget IKEA. Det är tre utvalda heminredningsprodukter med 
vissa liknande egenskaper som har undersökts. Tillverkningen av de tre produkterna är förlagd 
i Sverige. Distributionskedjan har begränsats till att endast omfatta distributionskedjan från 
tillverkning av produkter fram till CDC eller varuhus, det är det sista steget innan transport till 
kund sker. Arbetet omfattar endast distributionskedjan inom Sverige, det innebär att lastbil är 
det enda transportmedel som används. De material som behandlas i studien är främst kartong 
och plast.  

1.5 Metod 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie inom ämnesområden som behandlar 
distributionskedjor, förpackningar, distributionskedjor för detaljhandelsföretag, hållbara 
distributionskedjor och hållbara förpackningar. En del av litteraturen som behandlar 
detaljhandelsföretag behandlar livsmedel, vilket är produkter med andra förutsättningar än 
heminredningsartiklar. Det har av den anledningen skett en viss avvägning hur applicerbar den 
informationen är för det här arbetet. Arbetet behandlar endast förpackningsmaterialen plast 
och kartong och de är de enda materialtyper som har undersökts i litteraturen. Litteraturen 
omfattar studier gjorda på både svenska och utländska företag, varav vissa studier behandlar 
IKEA. 

Förpackningsindustrin är ett område som är under ständig förändring, av den anledningen har 
litteraturundersökningen strävat efter att behandla så aktuella källor som möjligt. En majoritet 
av den inhämtade litteraturen kommer från forskningsartiklar och böcker.  

Det har skett fyra semistrukturerade intervjuer av representanter kopplade till IKEA. 
Semistrukturerade intervjuer användes för att inte begränsa svaren till frågeställningarna. Alla 
intervjuer genomfördes via telefon. Följande personer har intervjuats. 

• Representant A - Ansvarig person för förpackningsutveckling på IOS.  



 

 4 

• Leverantör A – Två personer med ansvar för distributionskedjan och produktion hos en 
leverantör som ingår i IKEA Industry. 

• Leverantör B – En person som arbetar hos en leverantör som inte ägs av IKEA men 
som tillverkar i uppdrag för IKEA. 

• Representant B – En person som arbetar på IKEAs CDC. 
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2 Förpackningen och distributionskedjan 

Förpackningen är en grundförutsättning för en resurseffektiv distributionskedja. I följande 
avsnitt beskrivs förhållandet mellan förpackningen och distributionskedjan. Det skildrar vad 
en förpackning är och vad som definierar en hållbar förpackning. Avsnittet behandlar också 
dagens marknadssituation, distributionskedjans aktörers olika perspektiv och intressen, var i 
distributionskedjan vanligtvis defekter uppkommer och slutligen hur förpackningen påverkar 
logistiken i distributionskedjan. 

2.1  Industri och marknad 
IKEA Sverige sålde under verksamhetsåret 2015 för 14,9 miljarder kronor fördelat över 9500 
produkter (IKEA, 2015). Det beräknas att 36 % av den totala förpackningsindustrin globalt 
består av papper och kartongförpackningar. I dagens samhälle tillverkas produkter ofta på ett 
långt avstånd ifrån vart de slutligen förbrukas av slutkunden. Det innebär att 
distributionskedjan fått en allt större betydelse. Kraven på förpackningar ökar i form av att de 
behöver transporteras längre sträckor och under skiftande förhållanden. Det leder i sin tur även 
till att kostnader kopplat till distributionskedjan och förpackningen har ökat, vilket resulterar i 
att förpackningen har en allt större inverkan på ett företags konkurrensförmåga (Emblem, 
2012).  

2.2 Förpackningssystemet 
Hellström och Nilsson (2011) använder sig av den väletablerade definitionen av förpackningen 
skriven av Paine (1981) som innefattar följande tre påståenden. 

1. “Packaging is a co-ordinated system of preparing goods for transport, distribution, 
storage, retailing and end-use.” 

2. “Packaging is the means of ensuring safe delivery to the ultimate consumer in sound 
condition at minimum cost.” 

3. “Packaging is a techno-economic function aimed at minimising cost of delivery while 
maximising sales (and hence profit)” 

Definitionen beskriver förpackningens huvudsakliga funktioner och betonar att det inte enbart 
är en biprodukt till produkten den ska skydda, utan också ett helt system som inverkar på hela 
distributionskedjan. Ett förpackningssystem består av tre förpackningsnivåer, dessa är primär, 
sekundär och tertiär. Primärförpackningen innefattar förpackningen som är i kontakt med 
produkten och är den förpackning som slutligen följer med kunden hem. 
Sekundärförpackningen är till för att gruppera ihop flera primärförpackningar. Det kan 
exempelvis vara kartongförpackningen som förvarar ett dussintal primärförpackningar. 
Tertiärförpackningen är den förpackning som förvarar flera sekundärförpackningar och som 
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vanligtvis har till syfte att underlätta transporter (Hellström och Saghir, 2006). I figur 1 
illustreras de tre förpackningsnivåerna. 

Figur 1. De tre förpackningsnivåerna (BBC, 2014). 

2.3 Distributionskedjan hos IKEA 
Produkt och förpackningsutveckling sker hos IOS. Tillverkning av produkter sker hos 
Leverantör A och B, där två av produkterna tillverkas hos Leverantör A och en hos Leverantör 
B (se avsnitt 1.5). Från Leverantör A transporteras produkterna till både CDC och varuhus 
med lastbil. Från Leverantör B går lastbilstransporterna endast till CDC. Vid CDC lagras och 
hanteras produkterna för att sedan levereras ut till slutkund tillsammans med andra produkter. 
Transporter mellan Leverantör A, CDC och varuhus sker med IKEAs egna transportbolag. Det 
samma gäller för transporter mellan Leverantör B och CDC. Leveranser från CDC och 
varuhus till kund sker med olika transportmedel, bland annat postpaket och lastbil. Dessa 
leveranser utförs av externa transportörer eller slutkunden själv om den plockar produkten i ett 
varuhus (Leverantör A, 2016) (Leverantör B, 2016). I figur 2 illustreras IKEAs 
distributionskedja.  

 

Figur 2. Distributionskedjan hos IKEA 
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2.4 Distributionskedjans aktörer 
Förpackningar har en central betydelse för logistik både ur ekonomiska och miljömässiga 
perspektiv. Enligt Hellström och Saghir (2006) så har förpackningarna ett högt strategiskt 
värde även om det direkta ekonomiska värdet inte är lika högt.  Det är en komplex situation 
med flera olika aktörer, där de tre största aktörerna ur ett distributionsperspektiv är tillverkare, 
distributörer och återförsäljare. I rapporten klassificeras Leverantör A och B som tillverkare, 
CDC som distributör och varuhus som återförsäljare. Förpackningsutvecklingen har 
traditionellt sett huvudsakligen skett med hänsyn till tillverkarens önskemål och krav 
(Hellström och Saghir, 2006). 

Det är grundläggande att ha förståelse för att aktörerna i distributionskedjan har olika 
prioriteringar.  De här prioriteringarna överensstämmer vanligtvis inte med varandra. Att 
fokusera på att uppfylla respektive aktörs behov till fullo är vanligtvis inte rätt strategi i att nå 
en resurseffektiv distributionskedja. Vid optimering av distributionskedjan bör en översiktligt 
kostnad för hela förpackningssystemet tas fram, något som ofta inte sker. 
Förpackningssystemet köps vanligtvis inte in som en hel produkt, utan förpackningsnivåerna 
köps in separat vilket innebär att företag ofta går miste om synergiska effekter, samtidigt som 
de inte uppnår full optimering i att vara resurseffektiva. Företag tenderar också att arbeta med 
kostnadseffektivisering för varje enskild förpackningsnivå och inte för förpackningssystemet i 
sin helhet (Emblem, 2012).  

2.5 Förpackningssystemet i distributionskedjan 
Förpackningens huvudsakliga funktioner är att behålla, skydda, preservera och kommunicera 
produkten (Hellström och Nilsson, 2011). De olika förpackningsnivåerna är av olika relevans 
beroende på var produkten befinner sig i distributionskedjan. Om en förpackningsnivå 
undersöks individuellt, i detta fall primärförpackningen, så är den av störst betydelse när 
produkten förpackas i fabriken och när kunden plockar produkten från hyllan och bär med sig 
den hem. Ett systemperspektiv belyser primärförpackningens roll i alla faser av 
distributionskedjan, även där den antas spela en mindre roll, exempelvis under transport och 
hantering av gods. Ett konkret fall skulle kunna vara om flera primärförpackningar är 
oorganiserade inuti en sekundärförpackning, då riskerar dessa att röra på sig under transport 
vilket kan resultera i defekter, på både förpackningen och produkten. Det innebär att alla tre 
förpackningsnivåer måste tas i beaktande. Genom att använda ett systemperspektiv på 
förpackningen kan synergiska effekter uppnås och slutligen leda till effektivare 
förpackningssystem. Det resulterar i att fokus bör ligga på att bedöma prestandan för hela 
förpackningssystemet och inte dess individuella komponenter var för sig (Emblem 2012). 
Hellström och Nilsson (2011) betonar vikten av att ha ett systemperspektiv för att kunna få en 
förståelse för den totala inverkan av förpackningar på distributionskedjan. 

Förpackningssystemet och distributionskedjan verkar i symbios med varandra, om en ändring 
sker i en av de så leder det vanligtvis till en direkt inverkan på det andra. En förändring av 



 

 8 

förpackningssystemet kan ha en positiv inverkan på en process i distributionskedjan, 
exempelvis hanteringen i form av att förpackningen ändrar form och då blir lättare att lasta. 
Formförändringen kan dock leda till att förpackningen inte längre går att paketera effektivt i 
en lastbil och leder till en lägre fyllnadsgrad. Det resulterar i att företag vid 
förpackningsutveckling bör beakta en förpacknings inverkan på alla distributionskedjans 
processer. En sådan förändring som nämndes i exemplet kallas en suboptimering, där blev 
hanteringsprocessen enklare och resurser kunde frigöras men det krävdes fler 
lastbilstransporter. Det resulterade i slutändan i att kostnaden totalt sett ökade. Det är av den 
anledningen viktigt att inkludera distributionskedjans alla aktörer för att nå fullständig 
effektivisering eller optimering (Emblem, 2012). 

Hellström och Nilsson (2011) styrker bilden av att förpackningssystem måste bedömas över 
dess påverkan på distributionskedjans alla delsystem, så som hantering, transport och 
tillverkning. De påstår att en grundförutsättning för att skapa ett förpackningssystem som 
resurseffektiviserar hela distributionskedjan är att bedöma alla dess processer som ett större 
komplext och dynamiskt system. I motsats till att bedöma vad ett förpackningssystem har för 
inverkan endast på en process, exempelvis hantering. Genom att se distributionskedjan som ett 
komplext och dynamiskt system skapas inte bara möjligheter till sänka de totala kostnaderna, 
utan det öppnar också upp för nya affärsmöjligheter (Hellström och Nilsson, 2011). 

2.6 Hållbara förpackningar 
Förpackningar uppfattas vanligtvis som ett slöseri av resurser som bidrar till miljöförstöringen. 
Kritiken är direkt missvisande. Så länge förpackningen skyddar produkten, på bästa möjliga 
sätt, är det inte resursslöseri. Förpackningen bidrar i själva verket till ett minskat resursslöseri. 
Uppskattningar som gjorts menar på att förlusterna till följd av dåliga förpackningar i 
utvecklingsländer är mellan 40-60 % i jämförelse med länder i Västeuropa där samma siffra 
ligger på 3 % (Emblem, 2012). Enligt Saghir och Hellström (2006) så har kostnaden länge 
varit drivande i förbättrings och optimeringsarbete för att minska både volym och vikt av 
förpackningar. Det leder till att företag strävar efter att enbart minska materialåtgången hos 
förpackningar. Indikationer på att ett företag har drivit ett förbättringsarbete i att reducera 
förpackningsvikten för långt, är om produkt- eller förpackningsdefekterna ökar. Det finns en 
korrelation mellan vikt och kostnadsreducering kopplad till förpackningar men det innebär inte 
alltid att det är den mest resurseffektivaste åtgärden. I vissa fall uppstår ökade kostnader i 
distributionskedjan till följd av ett viktreduceringsarbete, kostnader som kan vara svåra att 
förutspå. Slutligen finns det indikationer på att företag inte längre kan upprätthålla sina mål i 
att reducera förpackningsvikten i samma utsträckning som förr, vilket tyder på en viss mättnad 
(Emblem 2012). Sonneveld et al. (2015) hävdar följande, ”Packaging has a key role to play in 
sustianable development” vilket belyser förpackningens centrala roll i hållbarhetsarbete. 
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2.7 Förpackningsskador och defekter 
Idag uppstår de flesta produktskador efter att produkterna har lagts på pallar. Det är ett steg 
som kan innebära att primär, sekundär och tertiärförpackningar (se avsnitt 2.2) av olika 
produkter blandas med varandra på en gemensam pall. Det sker vanligtvis vid kundleverans 
från CDC. I många fall lastas produkterna helt slumpmässigt, det kan innebära att produkterna 
ligger huller om buller och tyngre produkter ovanpå lättare produkter. Det är viktigt att besöka 
dessa processer, exempelvis vid plock av ordar för att se hur skadorna uppstår. Den 
informationen är ovärderlig för att utforma förpackningar (Emblem, 2012).  

2.8 Förpackningslogistik 
Ökade kostnader kopplade till förpackningar kan motiveras om de resulterar i stora 
förbättringar inom logistiken. Där ingår förbättringar som resulterar i minskad 
resursförbrukning i distributionskedjan. Många  kostnader kopplade till förpackningar i 
logistiska system förbises av förpackningsingenjörer (Hellström och Saghir, 2006). Det 
innebär att de inte tar hänsyn till den logistiska aspekten vid utformning av förpackningar. Det 
finns ett problem i hur företag väljer att prioritera när det gäller kostnader kopplade till 
förpackningar, trots att företagen är medvetna om vinsterna (Hellström och Saghir, 2006). 

Förpackningar kan ses som ett koordinerat system för att förbereda gods för hantering, 
transport, förvaring, distribution, återförsäljning och återvinning på ett säkert och effektivt sätt 
(Hellström och Saghir, 2006). Citatet “For packed products, packaging affects every logistics 
activity” (Molina-Besch och Pålsson, 2014) bekräftar förpackningens inverkan på den 
logistiska effektiviteten. Förpackningar påverkar direkt energiåtgången, hanterbarheten och 
förvaringen genom distributionskedjan. De anger att genom att ta hänsyn till och integrera 
logistik i förpackningsframtagningsprocessen skulle miljöpåverkan minska samtidigt som det 
skulle innebära ekonomiska fördelar genom hela distributionskedjan.  

Beslut gällande förpackningar påverkar inte enbart förpackningssystemet utan även den 
interagerande logistiska processen. Hellström och Saghir (2006) ger ett exempel på detta, 
genom att exempelvis förbättra möjligheten till att öppna en sekundärförpackning så kommer 
det även att påverka fyllnadsprocessen hos tillverkaren och processen av att hantera produkten 
i distributionslagret. Samtidigt så finns det en risk med en lättöppnad sekundärförpackning då 
den kan råka öppnas av misstag på distributionslagret. Det leder till en mindre effektiv process 
att hantera godset, vilket då påverkar logistiken negativt. Det här visar på komplexiteten hos 
interaktionen mellan förpackningar och logistik. Genom en förståelse för hur och var 
förpackningar influerar den logistiska processen blir det möjligt att genomföra förändringar av 
förpackningen och förstå hur den kommer att påverka hela distributionskedjan. Varje beslut 
gällande förpackningar bör ta hänsyn till interaktionerna mellan förpackningen och 
distributionskedjans logistiska processer. Hellström och Saghir (2006) argumenterar för att för 
att framgången med ett holistisk förpackningsförhållningssätt ligger i hur organisationer kan 
komma överens om hur de delar upp vinster och kostnader. 
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3 Fallstudier  

Utifrån befintlig litteratur blir det tydligt att det finns en stor potential med att kunna uppnå 
resurseffektivisering genom att fokusera på förpackningens roll i distributionskedjan. Utifrån 
problemformuleringen har frågor formulerats och intervjuer genomförts. Under intervjuerna 
har det ifrågasatts och undersökts hur IKEA hanterar de utmaningar som beskrivs i 
litteraturen. Problemformuleringen är skriven utifrån litteraturen som finns presenterad i 
kapitel 2. Sammanfattningar av intervjuerna finns bifogade i bilagor (se bilaga 1-4). I 
diskussionen presenteras en del av det material som återfinns under bilagor.  

”IKEA är ett värderingsdrivet företag med rötterna i Älmhult, Småland. Företaget grundades 
1943, för mer än 70 år. Sedan dess har mycket hänt och idag är IKEA koncernen ett globalt 
företag med varuhus i 27 länder och Sverige är en av företagets viktigaste marknader.  

För närvarande är vi drygt 13 500 medarbetare på IKEA Sverige. Förutom 20 varuhus, 
fördelade mellan Malmö i söder och Haparanda i norr, finns bland annat vår globala design- 
och produktutveckling, global kommunikationsenhet och en av Europas största studios och 
eget testlabb i Sverige. Dessutom är Sverige IKEAs femte största inköpsland, med både egen 
produktion och externa leverantörer, framförallt inom trävaror.” (IKEA, 2015).  

Följande aktörer har intervjuats. 

• Representant A - Ansvarig person för förpackningsutveckling på IOS. 
Förpackningsutvecklingen sker på IOS i Älmhult. Det är cirka 30 stycken 
förpackningsingenjörer som dagligen arbetar med att ta fram nya förpackningar. De 
har till uppgift att ta fram förpackningar som säkerställer att förpackningsutformningen 
blir bra för IKEAs värdekedja. Vilket innefattar hela värdekedjan från råmaterial fram 
till slutkund. Förpackningsingenjörerna vet exakt vilka kriterier som finns, exempelvis 
vilka pallmått som är priseffektiva ur ett logistiskt hänseende (Representant A, 2016). 

• Leverantör A - Två personer med ansvar för distributionskedjan och produktionen hos 
en leverantör som ingår i IKEA Industry.  Fabriken drivs i 5-skift vilket innebär att den 
är igång dygnet runt, sju dagar i veckan och året runt med vissa schemalagda avbrott. 
Det är en av världens mest moderna möbelfabriksanläggningar. Fabriken är 
helautomatiserad från inkommande gods till hantering av färdigvarulager där förarlösa 
truckar sköter logistiken. I och med att fabriken är helautomatiserad blir den också 
väldigt låst till produkterna den producerar. Fabriken producerar cirka 9 miljoner 
produkter per år. Fabriken är billigast och har en utav de bästa konkurrenskrafterna i 
världen, trots att den inte befinner sig i ett låglöneland. Vilket i sig är ovanligt, orsaken 
till detta är den höga automatiseringsgraden och det effektiva flödet i fabriken. I 
produktionslinjen finns inga mellanlager mellan de olika maskinlinjerna, dvs. ett 
enstycksflöde. Produktionen är av tryckande karaktär och är på så sätt prognosstyrd. 
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De övriga komponenterna som tillhör produkterna köps in och förpackas tillsammans 
med de egna produkterna (Leverantör A, 2016). 

• Leverantör B - En leverantör som inte ägs av IKEA. Det produceras cirka 650 
produkter per dag och 95 % av produkterna tillverkas till IKEA. Produktionen är av 
enstycksflöde.  

• Representant B - En representant från IKEAs CDC i Torsvik. CDC i Torsvik är den 
enda distributionscentralen i Sverige. Här hanteras inkommande gods från leverantörer. 
Godset lagras och lastas om på lastbilar eller postpaket för leverans ut till kunder eller 
varuhus. 
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4 Diskussion 

Det här kapitlet avhandlar hur IKEA hanterar de utmaningar identifierade i litteraturen. Ett 
utav de största problemen som identifierats i litteraturen är att de olika aktörerna i 
distributionskedjan har olika prioriteringar, vilket leder till ineffektiva förpackningslösningar 
ur ett distributionskedjeperspektiv. Det resulterar även i suboptimeringar. Nedan följer en 
diskussion från intervjuerna med syftet att besvara frågeställningen ”Vilka verktyg och 
metoder inom förpackningsutveckling använder IKEA för att resurseffektivisera sin 
distributionskedja?” 

4.1 Olika prioriteringar genom distributionskedjan 
Enligt Emblem (2012) så är det grundläggande att förstå att aktörerna i distributionskedjan har 
olika prioriteringar och att dessa prioriteringar ofta inte sammanfaller med varandra. Det här 
bekräftas under intervjuerna med Representant A och B samt Leverantör A och B. Ur 
Representant A:s perspektiv så är det flera olika aktörers perspektiv som ska tas hänsyn till 
(Representant A, 2016). Leverantör A har högst krav på förpackningsmaterialet, deras krav är 
att det ska vara så små avvikelser som möjligt. Det beror på att fabriken är helautomatiserad 
och där med känslig för materialavvikelser (Leverantör A, 2016). Enligt Leverantör A (2016) 
så är fabriker i låglöneländer inte lika känsliga för materialavvikelser då paketeringen ofta sker 
manuellt där. Ett oväntat stopp resulterar i stora kostnader, då fabriken har en omsättning på 
två miljoner om dagen. Hos Leverantör B är den högsta prioriteringen att förpackningen ska 
skydda produkten (Leverantör B, 2016). På CDC är det prioriterat att produkten är lätt att 
plocka, då det finns mål för hur många produkter som måste plockas på en viss tid 
(Representant B, 2016). Det visar på komplexiteten med olika prioriteringar från aktörerna i 
distributionskedjan. Företag måste se de olika aktörerna som ett lag med ett gemensamt mål, 
att ta fram en så effektiv distributionskedja som möjligt (Emblem, 2012).  

4.2 Integrerad förpackningsutveckling  
Hellström och Saghir (2006) hävdar att förpacknings- och logikbeslut står i relation till 
varandra och att det krävs ett integrerat tillvägagångsätt vid förpackningsutveckling. 
Förpackningssystemet och distributionskedjan verkar i symbios med varandra (Emblem 2012). 
Emblem (2012) styrker att det är viktigt att inkludera distributionskedjans alla aktörer för att 
nå fullständig effektivisering eller optimering.  

Representant A (2016)  beskriver att de arbetar med resurseffektivisering kopplat till 
förpackningar i grupp. I gruppen ingår förpackningsingenjörer som ser till att 
förpackningsutformningen blir bra för hela värdekedjan, från råmaterial till slutkund. IKEA är 
unika då de arbetar med förpackningsutveckling så att distributionskedjans alla aktörer 
inkluderas. Det gör att förpackningsprocessen undersöks ur flera perspektiv, bland annat ur ett 
tillverknings- och logistikperspektiv (Representant A, 2016).  
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IKEA använder sig av Democratic Design som är ett verktyg för att ta fram förpackningar som 
tar hänsyn till hela distributionskedjan (Representant A, 2016). Det är ett verktyg med fem 
hörnstenar som är hållbarhet, kvalitet, pris, form och funktion. De fem hörnstenarna illustreras 
i figur 3. Förpackningen utvärderas efter dessa. Om en förpackning inte håller måttet, 
exempelvis är för stor, så har det en direkt inverkan på priset. Hållbarheten styr vilka 
förpackningsmaterial som får användas. Att mäta fyllnadsgrad är ett verktyg som går in under 
hållbarhet då det är ett verktyg att utnyttja transporter så effektivt som möjligt. Kvalitet följs 
ständigt upp i form av produktdefekter. Under form och funktion kommer mjukare värden in, 
exempelvis kundvänlighet, så som att förpackningen ska kunna bäras hem. Funktion berör 
hanteringen genom logistikkedjan. Det här verktyget gör att hela distributionskedjan tas i 
bejakande under utformningen av förpackningen (Representant A, 2016). 

 

Figur 3. Democratic Design (IKEA, 2016) 

Hörnstenarna i Democratic Design kan stå i kontrast mot varandra, exempelvis kvalitet och 
lågt pris. Det innebär att det ständigt sker en kompromiss mellan de olika hörnstenarna i syfte 
att nå en optimerad förpackning.  

4.3 Parallell utveckling 
När en ny produkt skall utformas inkluderas förpackningsingenjörerna direkt från start och är 
delaktiga ändra fram till att produkten slutligen går till produktion (Representant A, 2016). I 
figur 4 illustreras utvecklingsprocessen, i den sker förpackningsutveckling parallellt med 
produktutveckling. Det här är ovanligt inom industrin. Molina-Besch och Pålsson (2014) 
påstår att produkt och förpackningsframtagningsprocessen ofta är separerade från varandra. 
Det trots att företagen är medvetna om fördelarna med parallell utveckling. 
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Figur 4. Parallell utveckling 

4.4 Förpackningsutveckling utifrån ett systemperspektiv 
Det finns stora ekonomiska vinster med att förbättra förpackningen så att distributionskedjan 
blir effektivare (Molina-Besch och Pålsson, 2014). Det är strategiskt att utforma förpackningar 
utifrån alla tre förpackningsnivåer parallellt. Det styrks av Emblem (2012) som framhåller att 
alla tre förpackningsnivåer måste tas i beaktande genom ett systemperspektiv på 
förpackningen. Det är för att kunna uppnå synergiska effekter och ett effektivare 
förpackningssystem. 

Representant A (2016) beskriver att IKEA har ett tydligt ramverk för hur de arbetar med 
förpackningar för att de ska effektivisera hela distributionskedjan.  Förpackningsingenjörerna 
tar fram en hel pallösning i syfte att optimera fyllnadsgraden. I en pallösning ingår primär-, 
sekundär- och tertiärförpackning. Primärförpackningen har alltid som mål att minimeras av två 
anledningar. Kunden vill inte betala för mer förpackningsmaterial än nödvändigt och IKEA 
vill uppnå ett cirkulärt hållbart system. Ett cirkulärt system innebär att allt tas om hand om, 
exempelvis återvinns, vilket IKEA inte kan garantera med den förpackningen som kunden bär 
med sig hem. (Representant A, 2016).   

4.5 Maximerad fyllnadsgrad  
Enligt Hellström och Saghir (2006) så finns de mesta dolda och indirekta kostnaderna i 
interaktionen mellan logistik och förpackningar. Det är även där som de största 
förbättringsmöjligheterna finns. Fokus bör där med ligga på att förbättra interaktionen snarare 
än systemen var för sig. Det innebär att företag bör inrikta sig på att arbeta med 
förpackningsutformning som effektiviserar logistiken.  

Enligt Representant A (2016) arbetar IKEA med utformning av förpackningarna i syfte att 
maximera fyllnadsgraden under transporter. Det är ett tydligt exempel på interaktionen mellan 
systemen. Fyllnadsgraden är ett mått på hur många förpackningar som får plats i en lastbil 
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samt hur lite luft förpackningarna innehåller. En hög fyllnadsgrad är en indikation på en 
effektiv transport. Förpackningsingenjörerna utgår ifrån pallens mått. IKEA arbetar med två 
olika mått på pallarna, dessa är dimensionerade för att få en maximal fyllnadsgrad och är 
optimerade för en container eller lastbil. Den parallella utvecklingen skapar förutsättningar för 
att genomföra förändringar gällande utformningen av produkten för att nå en en högre 
fyllnadsgrad. Ett genomfört exempel var att ett bords diameter minskades för att kunna få en 
mindre förpackning som var anpassad efter måttet på pallen och därmed få rum med fler 
produkter på en pall. Det ledde till möjligheten att utnyttja pallarna bättre och öka 
fyllnadsgraden (Representant A, 2016). 

4.6 Suboptimeringar   
Emblem (2012) hävdar att företag vid förpackningsutveckling bör beakta en förpacknings 
inverkan på distributionskedjans alla processer. Det är annars lätt att det uppstår 
suboptimeringar, där enbart ett delsystem optimeras. 

Leverantör A (2016) beskriver ett ständigt förbättringsarbete. Ett exempel på det är projektet 
870. I det projektet ändrades pallhöjden för en av produkterna från 1000 mm till 870 mm för 
att öka fyllnadsgraden i lastbilen. Det möjliggjorde att tre pallar kunde staplas på varandra i 
lastbilen, istället för två som var fallet innan förändringen genomfördes. Det resulterade dock i 
att fyllnadsgraden ute i varuhusen blev lägre då hyllorna är anpassade efter en pallhöjd på 
1000 mm. Ett annat problem som uppmärksammades var att produkt och 
förpackningsskadorna under hantering ökade. Det berodde på att pallarna för de två olika 
produkterna inte längre hade samma pallhöjd. Vid urlastning av transporter där pallar av bägge 
produkter lastats så hände det att truckgafflarna kolliderade med pallen bakom den pall som 
skulle lastas ur, det illustreras i bild B i figur 5. Konsekvensen var att det krävdes extra 
försiktighet av truckförarna vid hantering av transporter. En tillfällig lösning på det var att 
placera en wellpappskiva mellan pallarna så att den fick ta upp stöten istället (Leverantör A). 
En illustration på problemet visas i figur 5. Bild A i figur 5 visar att truckgafflarna tidigare inte 
riskerade att kollidera med bakomvarande pall när alla pallar var av samma höjd.  

 
Figur 5. Illustration av suboptimeringsproblem. 
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Fyllnadsgraden i lastbilen för produkten med 1000 mm höga pallarna är lägre då det enbart går 
att stapla två pallar på varandra vilket illustreras i figur 5 bild A. Det finns i dagsläget inga 
planer på att implementera lägre pallar på den produkten då materialkostnaderna för 
palletering skulle överstiga vinsterna med en ökad fyllnadsgrad. En ytterligare svårighet med 
att öka fyllnadsgraden för den andra produkten är att viktbegränsningen för lastbilen skulle 
överstigas (Leverantör A, 2016). 

I fallet hos Leverantör A ökade fyllnadsgraden till följd av en ny pallhöjd men samtidigt så 
ökade skaderisken vid hantering. Enligt Leverantör A (2016) så övervägde fördelarna 
nackdelarna. Leverantör B (2016) beskriver en liknande situation med suboptimering. Det 
skedde till följd av ett byte av lastpallar. Det beskrivs att den nya lastpallen ledde till färre 
skador på förpackningen men samtidigt blev fyllnadsgraden i lastbilarna lägre. IKEA tog inte 
hänsyn till den nya lastpallen i beräkningen med fyllnadsgraden och det resulterade i en 
suboptimering.  

Suboptimering är ett problem som lätt uppstår då företag strävar efter att enbart optimera en 
delprocess i distributionskedjan. Det krävs att företagen analyserar hur förändringar gällande 
förpackningen påverkar hela distributionskedjan.  

4.7 Kommunikation mellan distributionskedjans aktörer 
Enligt Pålsson och Hellström (2016) är brist på kommunikation mellan de olika enheterna en 
utav de största problemen i distributionskedjan. Hellström och Saghir (2006) argumenterar för 
att framgången med ett holistisk förpackningsförhållningssätt ligger i hur organisationer kan 
komma överens om hur de delar upp vinster och kostnader. 

Tidigare beskrivna exempel med suboptimeringar, i avsnitt 4.6, visar på komplexiteten med 
förändringar gällande förpackningar och hur de påverkar olika delar av distributionskedjan. 
Det krävs att företag analyserar förpackningens inverkan på hela distributionskedjan och tar 
fram en helhetslösning när de genomför förändringar i utformningen av förpackningar. IKEA 
arbetar med att maximera fyllnadsgraden mellan produktion och CDC (Leverantör A, 2016). 
Det här bekräftas av Representant B (2016). På CDC fås alltid välfyllda transporter från 
Leverantör A men att fyllnadsgraden ut från CDC varierar beroende på vad kunden har 
beställt.  

Fyllnadsgraden från Leverantör B beskrivs dock inte som lika bra. Under intervjun med 
Leverantör B framkommer det att det finns utmaningar med transporterna mellan CDC och 
Leverantör B. Det är leverantör B som beställer transporterna, men det är IKEA som står för 
transportkostnaderna. Leverantör B säger att de beräknar fyllnadsgraden på olika sätt vilket 
leder till att de får för många lastbilar när de bokar leveranser. Det kan bli transporter med en 
så låg fyllnadsgrad som 10 %. Det är väldigt negativt ur både en ekonomisk- och en 
miljösynpunkt. Det blir samtidigt en ickefråga för Leverantör B då de inte står för 
kostnaderna. Leverantör B berättar även att de har påtalat det här problemet för IKEA. Det 
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körs även tomma transporter från CDC till Leverantör B för att hämta upp de förpackade 
produkterna (Leverantör B, 2016).  

Till följd av bristfällig kommunikation mellan aktörerna i distributionskedjan är transporterna 
mellan Leverantör B och CDC ineffektiva. Transporten från CDC till Leverantör B är 
vanligtvis tomma och från Leverantör B till CDC så är fyllnadsgraden låg. IKEA står för 
transportkostnaderna vilket resulterar i att det saknas ekonomiska incitament för Leverantör B 
att förbättra fyllnadsgraden. Om IKEA skapar incitament för Leverantör B att ständigt arbeta 
mot en effektivare distributionskedja skulle det kunna vara en metod för att få bägge parter att 
arbeta mot ett gemensamt mål.  

4.8 Flexibilitet 
Ökade kostnader kopplade till förpackningar kan motiveras om de resulterar i stora 
förbättringar inom logistiken som resulterar i minskad resursförbrukning i distributionskedjan 
(Hellström och Saghir, 2006). 

För att kunna konkurrera med länder med lägre personalkostnader krävs en hög grad av 
automatisering inom produktionen (Leverantör A, 2016). Det leder till att produktionslinan 
saknar flexibilitet och det krävs investeringar för att göra förändringar gällande förpackningar 
och produkter. Av den anledningen är målet enligt Representant A (2016) att anpassa 
utformningen av förpackningarna för att kunna använda den befintliga packlinan både hos 
Leverantör A och B. En av de senaste förändringarna som genomförts är bytet av 
fyllnadsmaterial från plast till kartong. Vilket var ett krav från IOS, med syftet att bli mer 
hållbara ur en miljösynpunkt (Leverantör A, 2016). Det ledde till att Leverantör A var tvungen 
att byta flera förpackningsmaskiner, vilket sin tur krävde investeringar. I slutändan resulterade 
det i en lägre totalkostnad, trots att det nya fyllnadsmaterialet var betydligt dyrare. Det skedde 
dels genom en ny utformning av fyllnadsbitarna som krävde mindre material och blev där med 
billigare, dessutom blev hanteringen förenklad (se bilaga 2). Det ledde till att resurser kunde 
frigöras och läggas på värdeskapande aktiviteter (Leverantör A, 2016). 

Leverantör A (2016) beskriver att varje förändring tar väldigt lång tid att genomföra eftersom 
det är långa ledtider på maskinerna. Leverantör A (2016) fortsätter med att förklara att ”allting 
blir trögt på grund av den höga automatiseringsgraden”. Det leder till att de försöker att 
undvika att göra stora förändringar i packlinan så länge de inte är väl motiverade eller kommer 
från ett krav på exempelvis byte av material. Det styrks av Leverantör B som bekräftar att till 
sin vetskap så krävs det en hög andel produktskador för att få kunna öka priset på  produkten 
till följd av ökade förpackningskostnader. Hos Leverantör B sker det förändringar kopplade till 
förpackningar och förpackningsmaterial, de bestäms av kvalitetsavdelningen och i samråd med 
IKEA. De var bland annat tvungna att byta ut en hel förpackningslina vid ett byte av ett 
förpackningsmaterial, en kostnad som Leverantör B själva fick stå för. IKEA har under deras 



 

 18 

samarbete inte varit med och godkänt några ökningar av priset till följd av bättre 
förpackningar som lett till ökat produktskydd.  

En hög automatiseringsgrad är ett verktyg för svenska företag att vara konkurrenskraftiga på 
den globala marknaden. Samtidigt leder den höga automatiseringsgraden till en minskad 
flexibilitet. Det krävs stora investeringar för att genomföra förändringar i produktionen. En 
investering för att förbättra packlinan måste av den anledningen vara väl motiverad eller drivas 
på från regleringar. Den höga automatiseringsgraden begränsar förändringar i 
förpackningsutformningen. Det kan vara ett hinder i att nå en resurseffektiv distributionskedja.  

4.9 Kvalitetsverktyg  
IKEA använder sig av flera kvalitetsverktyg. Ett av verktygen heter COPQ. Det är både ett 
verktyg för att kunna samla in och kommunicera information gällande skador och ett mätetal 
för att mäta levererad kvalitet. Som verktyg används COPQ för att identifiera var 
förpackningsskador uppstår och vilken typ av skada det är. När en skada uppstår på en 
förpackning eller produkt så registreras det i COPQ. Därifrån kan det sedan avläsas var i 
distributionskedjan skadan uppstått och vilken typ av skada det är. Mätvärdet på COPQ tas 
fram genom ekvation [1]. 

𝐶𝑂𝑃𝑄 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑓𝑟å𝑛	𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚	ℎ𝑒𝑙𝑎	𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑒𝑑𝑗𝑎𝑛

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 															[1] 

Informationen som fås från COPQ följs upp av personal hos Leverantör A och ligger till grund 
för förbättringsarbete. Utöver att använda sig av COPQ, bedrivs vanligt effektiviserings- och 
förbättringsarbete som inleds med en värdeflödesanalys. Från värdeflödesanalysen fås 
information om var de största förlusterna uppkommer och därefter åtgärdas dessa. I dagsläget 
finns ett mål om att minska COPQ med 10 % per år (Leverantör A, 2016).  

Det har visat sig att IKEA har en utmaning med att sprida informationen från COPQ till 
leverantör B. I en intervju med Leverantör B (2016) så beskrivs det att IKEA ibland har svårt 
att erkänna att de kan göra fel och att de skulle önska bättre kommunikation och feedback på 
vad för typ av skador som uppstår. De säger att de är ovetande om vad för typ av skador som 
uppstår på deras produkter, exempelvis om det är transport- eller hanteringsskador. Vilket inte 
är bra då det är fabriken som har möjlighet att göra förändringar. 

Leverantör B (2016) tror att det kan finnas skillnader om leverantören ägs av IKEA. Något 
som bekräftas med Leverantör A (2016) då de beskriver konstant uppföljning genom verktyget 
COPQ. Enligt Leverantör A (2016) så är fabriken ansvarig för sina produkter längs hela 
distributionskedjan eftersom att de har möjligheten att genomföra förändringar. Ett ansvar som 
delas med andra aktörer i distributionskedjan. Leverantör A (2016) beskriver också att de 
arbetar med ett projekt som heter ”handle with care” vars syfte är ökad kommunikation mellan 
fabrik och varuhus. Det genomförs ömsesidiga studiebesök och informationsutbyten för att 
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öka medvetenheten hos alla anställda. Tvärfunktionella forum som inkluderar bland annat 
IKEA Transport, IKEA Industry, IOS och IKEA Purchase har även startats för att öka 
kommunikationen mellan distributionskedjans aktörer (Leverantör A, 2016). Leverantör B är 
inte delaktig i de här forumen (Leverantör B, 2016). 

COPQ är bra för att få en förståelse för hur förpackningen hanteras under distributionskedjan 
och var problem uppstår. Leverantör A (2016) beskriver hur en observation av 
förpackningsskador i varuhuset ledde till en förändring hos Leverantör A. De bytte plats på 
etiketten för en produkt till ett område med mera stöd så att kunderna inte råkade förstöra 
förpackningen i varuhuset när de skulle plocka den. Innan dess lade kunderna förpackningen 
åt sidan när den gått sönder och produkten var tvungen att packas om. Det är ett exempel hur 
en observation i varuhuset kan kopplas till tillverkaren och en förbättring kan genomföras 
(Leverantör A, 2016) (se bilaga 2). 

Det är blir tydligt att Leverantör A aktivt arbetar inom flera områden för att resurseffektivisera 
distributionskedjan i motsats till Leverantör B. För att nå en resurseffektivare 
distributionskedja bör Leverantör B inkluderas på samma sätt som Leverantör A. Det kan 
exempelvis ske genom att Leverantör B inkluderas i de tvärfunktionella forumet och ges 
tillgång till COPQ. En grundförutsättning för att förbättringar kan genomföras är att det skapas 
incitament till förbättringar för Leverantör B. 

4.10 Transport och hanteringsskador 
Idag uppstår de flesta produktskador efter att produkterna har lagts på pallar, vilket är ett steg 
som kan innebära att primär-, sekundär- och tertiärförpackningar blandas med varandra så väl 
som med andra produkter i burar och vagnar (Emblem, 2012). 

IKEA arbetar med att identifiera var i distributionskedjan som förpackningsskador uppstår 
genom verktyget COPQ. Den största utmaningen i dagsläget är minimera skador som 
uppkommer till följd av hantering (Leverantör A, 2016). Det syns genom ett ökat mätvärde på 
COPQ vid CDC där hantering sker. 

Utifrån intervjun med Representant B (2016) framkom det att det finns tydliga rutiner för hur 
hantering av förpackningar ska ske och hur pallar ska lastas för att undvika skador. 
Representant B (2016) påstår att de flesta skador på förpackningar uppstår vid hantering. 
Skadorna uppkommer på grund av oaktsamhet vid truckkörning och att personal inte hanterar 
paketen med aktsamhet när de plockas. Det finns rutiner för trasiga förpackningar, vilka är att 
skadade förpackningarna ska till en ompackningsstation innan de skickas ut till kund 
(Representant B, 2016). 

Emblem (2012) styrker att det är viktigt att besöka processer där det förekommer en hög andel 
skador, exempelvis vid plock av ordar för att se hur skadorna uppstår. Denna information är 
ovärderlig för att utforma förpackningar (Emblem, 2012). 
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IKEA arbetar enligt Representant A (2016) efter filosofin ”att enbart skydda det som skydda 
behövs”. Representant A (2016) nämner att om det är under transporterna varorna behöver 
skyddas är det där de bör lägga på extra material. Verktyget COPQ är av den anledningen 
väldigt effektivt för att identifiera var i distributionskedjan skador uppstår. IOS har ingen 
kontroll över hur hanteringen av förpackningar går till vid CDC när de packas ut till kund 
(Representant A, 2016).  

I distributionskedjan uppstår en stor del av förpackningsskadorna under hantering hos CDC. 
För att förpackningsingenjörerna skall få en större förståelse för hur hanteringen går till bör de 
besöka CDC. Den informationen kan vara mycket värdefull för IOS vid 
förpackningsutformning i syfte att minska hanteringsskador.  
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5 Slutsats 

Utifrån litteraturstudier och fallstudier har frågeställningen ”Vilka verktyg och metoder inom 
förpackningsutveckling använder IKEA för att resurseffektivisera sin distributionskedja?” 
besvarats.  

IKEA arbetar på flera olika sätt för att resurseffektivisera sin distributionskedja. Följande sex 
verktyg och metoder har identifierats där förpackningsutvecklingen bidrar till att 
resurseffektivisera distributionskedjan.  

• Integrerad förpackningsutveckling 

• Parallell utveckling 

• Förpackningsutveckling utifrån ett systemperspektiv 

• Pallösning 

• Democratic Design 

• COPQ 

Integrerad förpackningsutveckling innebär att distributionskedjans alla aktörer är involverade i 
förpackningsutveckling. Parallell utveckling innebär att förpackningsutveckling sker parallellt 
med produktutveckling. Förpackningsingenjörerna tar fram en helhetslösning där alla tre 
förpackningsnivåer ingår. De utgår ifrån måttet på pallarna vid utveckling av 
förpackningssystemet. Pallarnas mått är framtagna för att uppnå en maximal fyllnadsgrad 
under transport i lastbil och container. Vid förpackningsutformning utgår 
förpackningsingenjörerna från de fem hörnstenarna i Democratic Design. Genom att uppfylla 
de givna kriterierna i Democratic Design fås en resurseffektiv förpackning som är effektiv 
genom hela distributionskedjan. IKEA arbetar också med kontinuerligt förbättringsarbete av 
förpackningar genom att utvärdera de utifrån kvalitetsverktyget COPQ. Ett högt mätvärde på 
COPQ är en indikation på att förpackningen inte uppfyller sitt syfte och behöver utvärderas. 
COPQ används som ett verktyg för att minimera resursförbrukningen och minska skador hos 
förpackningar i distributionskedjan.  

De identifierade metoderna och verktygen för förpackningsutveckling hos IKEA bidrar till att 
resurseffektivisera distributionskedjan, men det finns områden för vidare studier. De innefattar 
fortsatt arbete med att kartlägga hur förpackningar hanteras vid CDC för att minska 
förpackningsskadorna. Det skulle också vara av intresse att vidareutveckla kommunikationen 
mellan IKEA och Leverantör B så att den positiva effekten från kvalitetsverktygen kan 
tillämpas även där. IKEA bör också skapa incitament för Leverantör B att arbeta utifrån ett 
distributionskedjeperspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju med Representant A 
Bakgrundsinformation 
Förpackningsutvecklingen sker på IOS i Älmhult. Det är cirka 30 stycken 
förpackningsingenjörer som dagligen arbetar med att ta fram nya förpackningar. De har till 
uppgift att ta fram förpackningar som säkerställer att förpackningsutformningen blir bra för 
IKEAs hela värdekedja. Vilket innebär värdekedjan från råmaterial fram till slutkund. IKEA är 
unika på så sätt att dem har en egen logistikkedja. Förpackningsingenjörerna vet exakt vilka 
kriterier som finns, exempelvis vilka pallmått som är priseffektiva ur ett logistiskt hänseende.  

Förpackningsutvecklingsprocessen 
När en ny produkt skall utvecklas inkluderas förpackningsingenjörerna direkt från start och är 
delaktiga ändra fram till att produkten slutligen går till produktion, dvs under hela 
produktutvecklingen. Förpackningsingenjörerna tar fram en hel pallösning, vilket innebär 
primär, sekundär och tertiär förpackning tillsammans. Att utgå från pallens mått är basen i ett 
ta fram ett förpackningssystem, där målet är att vara så priseffektiva som möjligt.  

I förpackningsutvecklingen inkluderas distributionskedjan aktörer så att förpackningen också 
undersöks ur andra perspektiv, så som ett tillverkningsperspektiv eller logistikperspektiv. 

Pallens mått är i sin tur av standardmått, det finns två olika pallmått som är anpassade och 
optimerade för att nå en så hög fyllnadsgrad som möjligt i en container eller lastbil. Då 
transporter sker både på land och till sjöss behöver det finnas olika mått beroende på vilket 
transportmedel som används. 

I praktiken innebär det att produktutvecklarna ändrar produktmåtten för att nå en så hög 
fyllnadsgrad som möjligt. Vilket kan sammanfattas som att pallmåtten till stor grad styr 
produktmåttet.  Allt för nå en så hög priseffektivitet som är möjligt.   

Förpackningsutformning 
Förpackningens huvudsakliga prioritet är att skydda produkten. Därefter utvecklas 
förpackningen utifrån Democratic Design som har följande fem hörnstenar. Hållbarhet, 
kvalitet, pris, form och funktion. En del av dessa av är självskrivna, exempelvis pris. Om en 
förpackning inte håller måttet, är för stor så har det en direkt inverkan på priset. Hållbarheten 
styr vilka förpackningsmaterial som får användas. Att mäta fyllnadsgrad är ett verktyg som går 
in under hållbarhet då det är ett verktyg att utnyttja transporter så effektivt som möjligt. 
Kvalitet följs ständigt upp i form av produktdefekter. Under form och funktion kommer 
mjukare värden in, exempelvis kundvänlighet så som att den ska kunna bäras hem. Funktion 
berör hanteringen genom logistikkedjan.  
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Det finns ramavtal för att köpa in förpackningsmaterial genom IKEA Components. Materialet 
är väl bestämt och ger på så sätt kontroll över värdekedjan.  

De som tillverkar produkterna till IKEA ägs antingen själva av IKEA eller så finns det en god 
relation till dessa. Förpackningen tas fram att fungera i den befintliga packlinan. En förändring 
av packlinan kräver vanligtvis en enorm investering som vill undvikas i högsta möjliga mån.  

Målet med utformningen är att skydda det som behöver skyddas och att använda så lite 
material som möjligt. Att minimera förpackningsmaterialet hos primärförpackningen skapar 
möjligheter till att ha nå ett cirkulärt system, där så mycket som möjligt av 
förpackningsmaterialet kan tas om hand om. Slutligen så underlättar det för kunden, att den 
endast behöver bära med sig så lite material som möjligt hem.  

Förpackningsutmaningar 
Vissa produkter är svåra att pallanpassa, så som soffor och bänkskivor. I de fallen går det inte 
att ändra måtten utan funktionen kommer i första hand. Bänkskivor är väldigt speciella, de är 
stora, tunga och otympliga. Det har exempelvis tagits fram en påse som ger ett visst skydd 
men det är oklart i vilken utsträckning som den används. Stenskivor har under lång tid varit ett 
problem, det uppstår ofta sprickor där det finns utsågningar. Ett steg i att hantera detta problem 
var att bänkskivorna av laminat och trä nu tillverkas i Strömsnäsbruk för att komma närmre 
kunden och på så sätt minska transporterna. En åtgärd som också genomförts globalt. 

Vid kundorder så blandas många olika artiklar med varandra och man vet inte alls hur en pall 
kommer bli packad från CDC. Det i motsats till varuhusleveranser där man har full koll på hur 
packningen går till eftersom man tagit fram hela pallösningar. Vid kundorder är målet att 
sampacka artiklarna, ett exempel skulle kunna vara att om en kund beställt textilier och 
muggar så viras muggarna in i textilierna. Hur hanteringen vid CDC sker är dock inget IOS 
styr över. Skydd av olika slag används också. 
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Bilaga 2 - Intervju med Leverantör A 
Bakgrund 
Fabriken drivs i 5-skift vilket innebär att den är igång dygnet runt, sju dagar i veckan året runt 
med vissa schemalagda avbrott. Det är en av världens mest moderna 
möbelfabriksanläggningar. Fabriken är helautomatiserad från inkommande gods till hantering 
av färdigvarulager där förarlösa truckar sköter logistiken. I och med att fabriken är 
helautomatiserad blir den också väldigt låst till produkterna de producerar. Fabriken 
producerar cirka 9 miljoner produkter per år. Fabriken är billigast och har den bästa 
konkurrenskraften i världen, trots att det inte befinner sig i ett låglöneland. Vilket i sig är 
extremt ovanligt, orsaken till detta är den höga automatiseringsgraden och det effektiva flödet 
i fabriken. I produktionslinan finns inga mellanlager/buffrar mellan de olika maskinlinjerna, 
dvs. ett enstycksflöde. Produktionen är av tryckande karaktär och är på så sätt prognosstyrd. 
De övriga komponenterna som tillhör produkterna köps in och förpackas tillsammans med de 
egna produkterna. Produktens egenskaper innebär att höga krav ställs på förpackningen, den 
ska klara både transport och hantering ända fram till att kunden bär med sig produkten hem. 

Förpackningslinan 
Förpackningslinan är också automatiserad och består av 25 stycken robotar. I likhet med 
produktionslinan är även packlinan trög och har en låg flexibilitet. Utmärkande med packlinan 
är att den är svag för materialvariationer, vilket i sin tur beror på den höga 
automatiseringsgraden där robotarna utgår från fasta punkter.  Kvaliteten på förpackningen, 
alltifrån kartong till utfyllnadsmaterial är av oerhörd betydelse. En liten förändring i ytskiktet 
kan resultera i att förpackningen glider annorlunda och fel uppstår. Den extrema känsligheten i 
materialvariationer är vanligtvis inte lika påtaglig i ett låglöneland där vanligtvis paketeringen 
sker manuellt. Ett styrdokument med kravspecifikationer styr över vilka material fabriken får 
använda, flera leverantörer finns tillgängliga men i nuläget används bara en. 
Reservleverantörer är av stor betydelse, fabriken har en daglig omsättning på cirka två 
miljoner kronor, ett oväntat stopp resulteratar där med i stora kostnader. IKEA har en central 
inköpsdivision som sköter inköp och förhandlingar.  

I och med bytet från frigolit till ”honeycumbs” av kartong var förpackningslinan tvungen att 
ändras. Förut hanterades frigoliten med hjälp av nålgripar. Dessa fungerar inte på 
”honeycumbs” då punkterna där pappret är sammansvetsat är för hårda. Det skedde då en 
övergång till vakuumgripar som inte fungerar på frigolit.  

Kvalitetsverktyg 
COPQ är ett verktyg som mäter levererad kvalitet, det är också en databas som innehåller 
statistik över skador och defekter uppkomna i distributionskedjan. Mätetalet tas fram genom 
följande formel. 



 

 27 

𝐶𝑂𝑃𝑄 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑓𝑟å𝑛	𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚	ℎ𝑒𝑙𝑎	𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟  

I databasen finns det diverse koder som indikerar vad det är för fel som uppstått och var i 
distributionskedjan felet uppstod, exempelvis loggas det om en kund reklamerar en produkt. 
All den här informationen följs upp av personal i fabriken hos Leverantör A och ligger till 
grund för  förbättringsarbete. Den största utmaningen idag är att undvika de många hanterings- 
och transportskador som uppkommer. 

Utöver att använda sig av COPQ, bedrivs ett vanligt effektiviserings och förbättringsarbete 
som inleds med en värdeflödesanalys. Av värdeflödesanalysen fås information om var det 
största förlusterna uppkommer och därefter åtgärdas dessa. Andra verktyg används också. I 
dagsläget finns ett mål om att minska COPQ med 10 % per år, det sker en återkoppling en 
gång i månaden. 

Förpackningen 
Förpackningen till en av produkterna är en av de största förpackningarna som IKEA har i sitt 
sortiment.  Det är alltid lätt att förpacka en produkt så att den håller, men att lägga på mer 
skyddsmaterial är ingenting som slutkunden vill betala för vilket resulterar i en 
optimeringssituation. Priset är dessutom viktigt och måste vara bättre än konkurrenterna, 
annars saknas incitament för att anläggningen skall finnas kvar. Från produktions håll är den 
viktigaste förpackningsegenskapen och den mest prioriterade att det ska förekomma så lite 
materialvariationer som möjligt.  

En av produkterna är förpackad på följande vis. I ändarna av förpackningen så sitter det 
”fillers” i form av ”honeycumbs”. I ena kanten sitter det två små fillers i hörnen och i mitten 
ligger en beslagspåse, i motsatt kant är förpackningen solid av fillers. I samma ände som 
beslagspåsen så finns även etiketten och i och med det blev den sidan också placerad ut mot 
kund på hyllorna i varuhusen. Det som hände när kunderna plockade dessa förpackningar var 
att det blev ett tryck mot ytan där beslagspåsen låg och förpackningen gick sönder. Produkten 
lades då åt sidan och produkten var tvungen att packas om. Genom att sätta etiketten på 
motsatt sida av förpackningen, den solida sidan så undveks det här problemet helt. Detta är ett 
exempel hur en observation i varuhuset, kopplas till produktionsenheten och en förbättring kan 
genomföras. 

”Fillers” är ett verktyg för att stärka konkurrenskraften, men är något som slutkunden inte är 
intresserad av. Anledningen till att fillers i form av ”honeycumbs” infördes var att det kom ett 
krav på att oljebaserade produkter så som frigolit inte längre fick användas från IKEA centralt. 
Det tvingade fram förändringen att använda ”honeycumbs”, vilket är ett dyrare material, 
samtidigt som konkurrenskraften var tvungen att bibehållas. Det ledde i sin tur fram ett behov 
att sänka kostnaderna för ”fillers”. En innovation av ”honeycumbs”-utformningen ledde 
slutligen till att mindre material kunde användas, produkten blev på så sätt både miljövänligare 
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och billigare än frigolitalternativet och konkurrenskraften förbättrades. Innovationen uppkom 
från ett arbetsmiljökrav, övergången från frigolit till ”honeycumbs” ledde till att kravet inte 
längre uppfylldes och då föddes innovationen. Resultatet ledde även till att man gick från 
manuella lyft till trucklyft och kunde på så sätt frigöra resurser och istället lägga dessa på 
värdeskapande aktiviteter. 

”Fillers” fyller olika funktioner, vissa har till syfte att bara hålla produkten på plats i 
förpackningen medans andra till syfte att göra förpackningen mer stöttålig. Där kan man jobba 
med både material och storlekar på ”honeycumbs” för att optimera styrka och kostnad. 

Vad gäller en av produkterna så förpackas den tillsammans med en liten plastpåse som 
innehåller tillbehör till produkten. Plastpåsen fästs vid sidan av produkten och ibland händer 
det att plasten från beslagspåsen hamnar emellan två produkter. Det resulterar i defekter i form 
av tryckmärken på produkten.  Att göra beslagspåsen mindre är svårt eftersom tillbehören 
måste ha en viss storlek, detta skapar återigen ett beroende av att variationerna är små och 
produkterna korrekta till följd av den helautomatiserade produktionslinan. 

Distributionskedjan 
Leveranser sker från leverantören vidare ut med direktleverans till antingen varuhus eller 
CDC. 

I och med att förpackningen är så pass stor så blir den också svårpaketerad. Förpackningen är 
upp till 240 cm lång vilket resulterar i en rad nackdelar, svårigheter med att lasta in dem i 
lastbilen är en av dem. Ett nyckeltal som är av stor betydelse är fyllnadsgraden. IKEA vill 
fylla sina lastbilar så mycket som det är möjligt så att man kan ha så få transporter som 
möjligt. När pallarna med produkter är lastade i lastbilen så är det bara några millimeter 
emellan pallarna och mot lastbilens väggar. Det ställer givetvis höga krav på dels 
förpackningen i sig, men också pallförpackningen som skyddar de enskilda förpackningarna.  
 
Flest och störst skador uppkommer på hörnen i nedre delen av pallen. Det går att urskilja att 
fler skador uppkommer vid vissa destinationer, vilket ofta har med storleken på lastbilen att 
göra och om godsen behöver lastas om. En ökat mätvärde på COPQ fås också vid CDC, vilket 
beror på att godset hanteras en extra gång i samband med omlastning. Varje hantering ökar 
risken för skador och då uppstår defekter. I fabrikens sköts lagringsflödet av förarlösa truckar 
vilket innebär att allt sker automatiskt och på så sätt minimeras skaderisken internt, det är vid 
lastningen skadorna börjar uppstå. Fabriken har och känner ett ansvar genom hela 
distributionskedjan, de har också möjlighet till att genomföra förändringar. Ansvaret delas 
också med andra aktörer genom hela distributionskedjan.  

Under senaste året har ett projekt som heter 870 genomförts. Tidigare skulle alla pallar som 
levereras till IKEA vara en meter hög. En pall får inte vara högre då de inte längre skulle passa 
i hyllorna ute på varuhusen. Det gick dock inte att stapla tre stycken av dessa pallar på höjden i 
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en lastbil då det inte finns plats trots att vikten i vissa fall tillät det. Det resulterade i en väldigt 
låg fyllnadsgrad. Av den anledningen gick man ned till 870 mm som innebär att man kan 
stapla tre pallar på höjden och på så sätt få en hög fyllnadsgrad. Det innebär också ökad vikt, 
vilket än så länge är acceptabelt i Sverige, Storbritannien och Holland.  

Till följd av 870-projektet så uppkom nya utmaningar i och med att pallarna för den andra 
produkten fortfarande har en höjd på en meter. När dessa pallar kombineras i en lastning är det 
viktigt att tänka på att inte köra gafflar längre in en vad pallens längd är. Eftersom gafflarna då 
åker rakt in i pallen bakom och på så sätt skadar på förpackningen och produkterna. En 
utmaning som inte finns när alla pallar har samma höjd. En lösning på den här utmaningen 
som nyligen tagits fram är att sätta en wellpappskiva emellan som då tar upp stöten istället för 
den bakomliggande pallen. 

I samband med godssäkring som sker under lastning så uppkommer problem med att personal 
antingen spänner för hårt eller för låst. Vid för hård åtdragning så sjunker bandet in i pallen 
och skadar på så sätt förpackningen, vid för löst åtdraget så finns det istället risk för att 
pallarna skadar varandra i form av dem stöter ihop med varandra. Diverse olika lösningar har 
testats, bland annat en plastlist som lade runt kanterna av pallen. Nu finns det en 
wellpapplösning som tar upp trycket av spännbanden. 

Ett ytterligare projekt startades i höstas för att öka kommunikationen mellan anläggningen och 
varuhusen, vilket bland annat innebär informationsutbyte och ömsesidiga studiebesök. Hos 
Leverantör A har man ökat kvalitetsarbetet genom att programmet ”handle with care” som har 
till uppgift att öka medvetenheten bland de anställda. Exempelvis uppfattas en liten spricka i 
en kartong olika, på anläggningen vet man att produkten inte är skadad och därav inget direkt 
fel. Ute på varuhusen är situationen annorlunda, en liten spricka på kartongen resulterar i att 
kunden skjuter produkten åt sidan och köper en annan. Det har också startats tvärfunktionella 
forum där alltifrån IKEA Transport, IOS, IKEA Purchase finns representerade. 
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Bilaga 3 - Intervju med Leverantör B 
Bakgrund 
Det produceras cirka 650 produkter per dag i snitt och 95 % av produkterna tillverkas till 
IKEA. Produktionen är av en-stycks-flöde.  

Förpackningen 
Den viktigaste funktionen är att skydda produkten, därefter får det ske en balansgång huruvida 
det går att återvinna eller göra det mer miljövänligt.  

Distributionskedjan 
De tillverkade produkterna förpackas manuellt och fraktas sedan till CDC i Torsvik för 
omlastning. Det finns ett fraktavtal, vilket innebär att IKEA står för transporterna och 
fraktkostnaderna. Fabriken beställer lastbilar för transport och IKEAs transportavdelning ser 
till att det kommer tillräckligt med lastbilar för att genomföra leveranserna. Därefter sker 
kundleveranser utgående från CDC vilka IKEA också sköter med externa speditörer. Hela 
förpackningen följer produkten hela vägen till slutkund. 

Hantering  
I lastbilen staplas sedan två pallar på höjden för att spara flakmeter. Transporten går sedan 
vidare till Torsvik där en utlastning sker, för att sedan lastas in i en ny lastbil som går ut till 
slutkund. Det finns instruktioner för alla produkter framtagna i syfte att minska skadorna. 
Dessa instruktioner följer med alla förpackningar. Det finns dessutom instruktioner för hur 
pallar skall packas, så att vikten centreras och får en jämn balans.  

Skador  
De uppstår inte speciellt mycket skador på produkten i fabriken där de produceras, under 2 %. 
Fabriken får ingen information om var skadan uppstår i distributionskedjan eller vad för typ av 
skada det är. Internt har fabriken fullständig koll på var skadorna uppstår och vilken typ av 
skador det är. Det finns ett intresse av att få den fullständiga bilden av var skador uppstår och 
vilken typ av skador det är för att kunna förebygga dessa.  

Transport 
Det skickas ofta halvfulla lastbilar med produkter till Torsvik. Enligt transportavtalet får inte 
fabriken boka mindre än 80 kubikmeter(ett svenskt släp) och det resulterar vanligtvis i väldigt 
mycket luft i transporterna. Två pallar staplade på varandra motsvarar 8 kubikmeter. Det 
framhålls att det blir väldigt mycket tomrum i transporterna. I snitt skickas 3,5-4 lastbilar per 
dag, vilket innebär 120 flakmeter per ekipage. IKEA räknar fyllnadsgraden på ett annorlunda 
sätt än vad man gör i fabriken. IKEA räknar endast volymen på produkterna och inte 
emballaget och pallen, vilket är det verkliga fallet. Det skulle kunna innebära att 
fyllnadsgraden skulle vara större än den faktiska fyllnadsgraden men i och med att IKEA 
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räknar med att skivorna ligger ner så blir värdet fel och resulterar i det finns väldigt mycket 
tomrum i lastbilarna. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt synsätt är frakten av produkterna ett 
resursslöseri av stora mått. 

För tre år sedan byttes pallarna från träpallar till stålpallar. Det var en bättre fyllnadsgrad med 
träpallen då den utgick från det verkliga lastscenariot men skadorna som uppkom i 
distributionskedjan var fler. Därav bytte man till att endast använda stålpall, förutom till vissa 
projekt där träpall fortfarande används då det inte går att få en sluten cirkel med stålpallarna. 
Det har under flera år skett diskussioner om att öka fyllnadsgraden utan resultat, det upplevs 
att byråkratin gör att det tar lång tid att genomföra förändringar.  

Red alerts har förtur och ingår inte i fabrikens ordinarie kretslopp, dock fortfarande med 
samma ledtid. Den kollas upp oftare och har en noggrannare uppsikt. Oavsett storlek så läggs 
dessa produkterna på egen pall, pallen får inte staplas med en annan pall och ska lastas in sist. 
Det kan vara en produkt som tar upp 8 kubikmeter i lastbilen. Den lastas in sist för att på så 
sätt kunna lastas ur först och kunna skickas direkt till kund efter att den anlänt till 
distributionscentralen i Torsvik.  

Kommunikation 
En förändring som genomfördes för några år sedan som ett resultat av kommunikation mellan 
IKEA och kvalitetsavdelningen var bytet från krympplast till folieplast för att minska skadorna 
som uppkom både internt och externt. Vilket även krävde en investering i en ny 
förpackningslina som fabriken själv finansierade. Det har inte framkommit några krav att man 
ska sluta använda sig av plastmaterial i förpackningen. Diskussion om material är dock en 
ständig företeelse som sker mellan kvalitetsavdelningen och IKEA. Uppfattningen är att det 
finns ett bra informationsutbyte men att mycket återstår att genomföra, framförallt inom 
transport.  
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Bilaga 4 - Intervju med Representant B 
Bakgrund 
Centraldistributionscentralen i Torsvik är den enda i Sverige. Här hanteras inkommande gods 
från leverantörer, lagras, och lastas sedan på lastbilar för leverans ut till kunder. 

Skador 
De vanligaste skadorna eller defekterna som uppkommer på förpackningarna är kantskador. 
De uppstår vanligtvis av truckar i trånga utrymmen och beror troligtvis på oaktsamhet, skador 
förekommer även där utrymmet inte är ett problem och beror då antagligen på dålig 
uppmärksamhet från föraren. Skador uppstår även ibland när förpackningar packas på en pall 
som ska till kund, trolig orsak är oaktsam personal.  

Främsta orsaken till skador är dels kopplat till stress för vissa då det finns mål om hur mycket 
som skall plockas. Ett annat är ouppmärksamhet och ett ytterligare är att personal inte bryr sig. 
Instruktionerna som ges är glasklara och i Torsvik arbetar de väldigt kundorienterad vilket 
vissa inte följer.  

Hantering 
Vid packning finns det rutiner som skall följas. Långa, stora och tunga paket som 
garderobsstommar skall alltid läggas i botten tillsammans med andra större och tyngre paket. 
Därefter läggs lättare och lättare paket ovan. Anledningen till att det skall ske på det här viset 
är att pallen ska vara så stabil som möjligt och få en låg tyngdpunkt. Om en garderobsstomme 
exempelvis plockas skall andra förpackningar placeras längs med hela garderobsstommens 
förpackning för att på så sätt skydda det paketet bättre. 

Plockning kan vara ansträngande för personalen då det mer eller mindre ska få plats ett helt 
kök på en eller flera pallar exklusive vitvaror. Om packningsrutinerna inte följs och mindre 
och lättare förpackningar läggs underst kommer dessa gå sönder till följd av att de tyngre 
paketen kommer att trycka sönder de mindre paketen. Detta förekommer när personalen inte är 
uppmärksam på vilka artiklar en pall innehåller.  

Riktlinjer för skadat gods är att dessa aldrig får skickas ut till kund. Har en produkt plockats 
som är skadad eller att den blivit skadad skall den direkt köras till arbetsledaren som placerar 
den i en hög av skadat gods. För att kontrollera att pallarna som plockats använder företaget 
sig av stickprovskontroller  vilket sätter ett procentuellt värde hur väl en arbetsgrupp utför sitt 
arbete. Det genomförs mellan 60-100 stycken stickprovskontroller per dag och 95 % brukar 
vara godkända.  

Distribution 
Fyllnadsgraden för inkommande gods är väldigt hög. Inkommande från fabrik är vanligtvis 
fyllda till toppen och där med inget att anmärka. Utgående transporter skiljer sig avsevärt och 
är helt beroende på vad kunden har beställt. 


