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Förord 
Efter en period av stort fokus på vårt ämne har vi nu nått vårt mål. Vi har fått fördjupade 

kunskaper om komplexiteten kring kunders krav. Vår förhoppning är att vår studie ska 

kunna hjälpa Lindvalls Chark AB i sina framtida kundrelationer. 

 

Vi vill framför allt tacka personal på Lindvalls Chark AB för ett positivt bemötande och 

värdefull information. Vidare vill vi tacka de representanter på Helmer Nilsson AB, 

Svenska Retursystem AB, ICA Sverige AB och Axfood AB för att de tagit sig tid till att 

svara på våra frågor. Vi vill också tacka vår handledare, Anders Jerreling, för 

inspirerande vägledning under arbetets gång. 

 

Trevlig läsning! 
 
 
 
Växjö, maj 2008. 
 
 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Katarina Ljunggren Kristin Johansson Sara Lindvall 
 
 

 



 

Sammanfattning 
 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
ekonomistyrning, FE3043, VT 2008 

Författare:  Katarina Ljunggren, Kristin Johansson och Sara Lindvall 

Handledare:  Anders Jerreling 

 
Titel:  Interna effekter av kundkrav – Lindvalls Chark AB – 
 
Bakgrund: Alla företag måste ta hänsyn till relationerna med sina 

kunder och deras krav. Det gäller därmed för företaget att 
sträva efter att kundernas behov tillfredsställs samtidigt som 
företaget måste vara lönsamt. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag 

hanterar kunders differentierade förpackningskrav, och vilka 
effekter detta får för lönsamheten. För att konkretisera 
problemsituationen kommer vi att beskriva och förklara 
olika alternativ och analysera vilka effekter det får för ett 
företag. 

 
Metod: Vi har utfört aktionsforskning på Lindvalls Chark AB, ett 

företag som vi tidigare samarbetat med. För att samla in 
information har vi genomfört semistrukturerade intervjuer 
med personal på Lindvalls Chark AB, Helmer Nilsson AB, 
Svenska Retursystem AB, ICA Sverige AB och Axfood AB. 
Vi har även tagit del av information på företagens hemsidor. 

 
Resultat, slutsatser: Kartonger är det mest ekonomiskt fördelaktiga för Lindvalls 

Chark AB. Men eftersom kundperspektivet är minst lika 
viktigt måste Lindvalls Chark AB ta hänsyn till kundernas 
krav. Den mix av kartonger som Lindvalls Chark AB idag 
har är den som i nuläget är mest fördelaktig för företaget. 

 

Förslag till fortsatt  Fortsatt forskning kring kunders olika krav kan utföras på 
forskning:  Lindvalls Chark AB om till exempel krav på produkters
  utformning. 
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Inledning 

1 Inledning 
 et inledande kapitlet kommer att ge en bakgrund till uppsatsens ämne. Vi kommer 
att beskriva problematiken kring det valda ämnet som ger oss vår 

problemformulering och vårt syfte. 
 D

1.1 Bakgrund 
För att ett företag ska kunna överleva på marknaden måste det ta hänsyn till alla sina 

intressenter. Intressenterna är stat, kommun, ägare, kunder, långivare, leverantörer och 

anställda. Framförallt är det relationerna med kunderna som är viktigast. 

Företagsledningen och kunderna har både gemensamma och motstridiga mål. God 

kvalitet, teknologisk konkurrenskraft samt funktionella och säkra produkter är exempel 

på mål som både kunden och företaget strävar efter. En stor skillnad ligger i vilket pris 

produkten ska ha. Kunden vill betala ett konkurrenskraftigt pris medan företaget vill få 

ut så mycket pengar som möjligt för samma produkt. Det viktigaste är dock för båda 

parterna att företaget är lönsamt. Det vinner även kunden på i form av bland annat säkra 

leveranser.1

 

Alla företag måste sträva efter att tillfredsställa de behov som kunderna har.2 Inte att 

tillfredsställa företagets egna behov. Företag förväntar sig att då en kund är nöjd ökar 

möjligheterna till att kunderna blir trogna och lönsamma.3 Samtidigt måste företaget ta 

hänsyn till att kundernas behov kan förändras och måste då agera utifrån det nya läget.4 

När en kunds behov är uppfyllda nöjer sig både kund och företag med detta och arbetar 

vidare. Samtidigt är det viktigt att hela tiden bevaka kunden och marknaden för att 

snabbt kunna reagera på förändringar och anpassa sig till dem.5  

1.2 Problemdiskussion 
Företag måste hela tiden ta ställning till hur man ska agera då kunder ställer krav. Att 

acceptera varje kunds krav kan bli svårt för företaget i många avseenden. Bland annat 

produktionsmässigt. En bättre lösning för företaget kan vara att följa de största 

                                                 
1 Ljung, et al, 2007, s. 347 
2 Kahn, 1995, s. 24-25 
3 Söderlund, 1997, s. 11, 18 
4 Kahn, 1995, s. 27 
5 Rackham, 1998, s. 75-76  
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kundernas krav.6 I många beslut uppstår en konflikt mellan lönsamhetskraven och 

miljön. Ofta ställs höga krav på korta och snabba leveranser. Detta kan leda till att 

kraven blir motstridiga med hänsyn till dess påverkan på miljön.7

 

Allt handlar inte bara om att tillgodose de krav som kunderna ställer utan det måste 

även vara lönsamt för företaget. Ett företag kan inte ha en relation med en kund för 

”nöjets skull”, det har företaget inte råd med. Det gäller istället att på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt uppfylla kundens krav. Kunden kan därmed erbjudas 

en produkt till ett bra pris samtidigt som företagets kostnader hålls nere.8

 

Som vi tidigare nämnt är miljöaspekten viktig. Det är också ett omdiskuterat ämne, både 

i massmedia och i företags dagliga verksamhet. Miljön kan, beroende på hur stor vikt 

företag lägger vid det, bli en faktor som har betydelse då beslut fattas. Exempel på 

faktorer kan vara val av transportsätt och val av förpackningar9. Transporter innebär en 

stor miljöpåverkan och bidrar till exempelvis växthuseffekten, försurning och 

övergödning. Även själva produkterna och dess förpackningar har en påverkan på 

miljön. Om till exempel flergångsförpackningar används för att spara på miljön måste 

även dessa transporteras till och från kunden. Här kan olika kunders krav bli ett 

problem. En kund kan kräva att flergångsförpackningar används vid leverans. Samtidigt 

kan en annan kund föredra engångsförpackningar. Företaget måste naturligtvis ta 

hänsyn till alla kunders olika krav men måste samtidigt beakta hur kraven påverkar 

företagets lönsamhet. Exempel på faktorer som kan påverka lönsamheten inom denna 

problematik är kapitalbindning, lagringskostnader och kostnad för emballage. Viktigt är 

även att se till den miljöpåverkan som de olika alternativen orsakar. 10

1.2.1 Problemformulering 
Hur bör ett företag hantera kunders olika krav? Är flergångs- eller 

engångsförpackningar det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet? Hur påverkar de 

olika alternativen kunderna? Spelar miljöaspekten in i beslutet?  

 
                                                 
6 Ljung, et al, 2007, s. 103 
7 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 153 
8 Ljung, et al, 2007, s. 104-105 
9 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 161-163 
10 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 33, 158 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag hanterar kunders 

differentierade förpackningskrav, och vilka effekter detta får för lönsamheten. För att 

konkretisera problemsituationen kommer vi att beskriva och förklara olika alternativ 

och analysera vilka effekter det får för ett företag. 
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Metod 

2 Metod 
apitlet kommer att beskriva de tillvägagångssätt vi kommer att använda oss av för 
att kunna nå en slutsats utifrån problemformulering och syfte.   K

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Fallstudier 
Vid en fallstudie är frågorna hur och varför viktiga. Det som forskaren studerar är 

aktuella händelser i ett företags naturliga miljö.11 Forskaren kan välja att studera ett eller 

flera fall. Om ett fall studeras ska forskaren jämföra fallet med teori för att på så sätt 

stärka reliabiliteten. Om forskningen istället avser flera fall görs studierna om på samma 

sätt inom olika företag eller avdelningar.12 Fallstudien ska för att vara av hög kvalitet 

byggas upp på ”samtliga data och belägg”, ”visa samtliga rivaliserande tolkningar”, 

”vara inriktad på den viktigaste aspekten” och ”tidigare förvärvade expertkunskaper”.13

2.1.2 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är en forskningsstrategi som har till syfte att lösa ett konkret 

problem.14 Aktionsforskaren ska också skapa kunskap om ämnet som kan användas som 

underlag då ytterligare analyser ska göras. Aktionsforskning och fallstudieforskning är 

två liknande forskningsstrategier. En aktionsforskare är oftast involverad i caset som 

ska studeras. Det är därför svårt att helt utesluta påverkan av forskaren, vilket inte heller 

är nödvändigt i aktionsforskning. Det är viktigt att forskaren blir accepterad som en 

fullvärdig medlem av organisationen som ska studeras för att kunna få det förtroende 

som krävs för att få fullständig information. Det är dock viktigt att forskaren kopplar det 

empiriska materialet till väl underbyggd teori. Det empiriska materialet samlas in 

genom intervjuer och observationer. Fördelen med tillvägagångssätten är att forskaren 

får fram information som är viktiga för respondenterna men som är svårt att fånga med 

hjälp av andra alternativ för datainsamling. En inriktning inom aktionsforskning menar 

att forskningen ska leda fram till ny teori medan en annan inriktning poängterar att 

forskningen snarare ska leda fram till en praktisk förändring. Forskaren övergår till att 

                                                 
11 Yin, 2007, s. 22 
12 Yin, 2007, s. 54 
13 Yin, 2007, s. 163 
14 Bryman & Bell, 2005, s. 587  
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reflektera när det empiriska materialet är insamlat. Framförallt handlar arbetet om att se 

tillbaka på det som gjorts.15

 

Vi kommer att utforma vår forskning utifrån just aktionsforskning. 

 

2.2 Urval 
Vår aktionsforskning kommer vi att utföra på Lindvalls Chark AB, LC. Anledningen till 

att vi valde just LC är att vi tidigare under vår utbildning haft ett bra samarbete med 

dem och skapat goda kontakter. Dessutom arbetar en av gruppens medlemmar på 

företaget, vilket också är vanligt inom aktionsforskning. Vi har även identifierat att de 

står inför problemet att två stora och betydande kunder har skilda och bestämda krav 

angående vilket emballage som produkterna ska levereras i. Returbackar eller kartonger. 

Vi kommer att ta fram det alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt för LC. Det 

blir sedan alternativet som de kan erbjuda nya kunder och argumentera för i nya 

förhandlingar med befintliga kunder. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 
Vår primärdata kommer att samlas in genom intervjuer. Att intervjua är en bra metod att 

använda när forskaren vill ha ett visst mått av flexibilitet då information samlas in.16 

Alltså att försöka få fram respondentens verkliga åsikter och värderingar inom ämnet.17 

Det finns olika inriktningar på intervjuer, exempel på dessa är strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad18. En strukturerad intervju innebär att forskaren 

endast har möjlighet att ställa de frågor som finns i frågeschemat. Det finns inga 

möjligheter att ställa följdfrågor eller att ställa frågorna i en annorlunda ordning.19 Vid 

ostrukturerade intervjuer däremot har forskaren endast ett antal teman som ska beröras. 

I stort innebär detta att intervjun mer följer respondenten och den blir som ett samtal.20 

                                                 
15 Jönsson & Lukka, 2007, s. 373-394 
16 Bryman & Bell, 2005, s. 360 
17 Bryman & Bell, 2005, s. 135 
18 Bryman & Bell, 2005, s. 138 
19 Bryman & Bell, 2005, s. 135 
20 Bryman & Bell, 2005, s. 163 
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Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren och/eller intervjuaren har en 

intervjuguide med ett antal frågor. Frågorna är endast riktlinjer och kan ställas i den 

ordning som intervjuaren anser vara den bästa. Möjligheter finns även att ställa 

följdfrågor som anses lämpliga under intervjun.21  

 

Den metod vi valt att använda vid våra intervjuer är semi-strukturerad. Anledningen är 

att metoden ger oss möjlighet att styra intervjun med våra förutbestämda frågor men 

ändå kunna låta respondenten ”sväva ut”. Möjligheten finns även att ställa följdfrågor. 

Vi kommer att genomföra semi-strukturerade intervjuer med förpackningsansvarig samt 

butikspersonal från ICA Sverige AB, sortiments- och inköpsansvarig på Axfood AB, 

butikspersonal på Shell Select, logistikutvecklare på Svenska Retursystem AB samt 

platschef på Helmer Nilsson AB. På LC kommer vi att genomföra intervjuer med två 

säljare, två arbetsledare i produktion samt en teknisk chef. Vår empiri kommer att bestå 

av en sammanställning av ovanstående intervjuer. 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som har tagits fram av andra forskare än en själv. Fördelar med 

sekundärdata är att forskaren sparar tid och att informationen är framtagen av kunniga 

personer.22 Nackdelar kan vara att forskaren inte känner materialet samt att kvaliteten på 

materialet inte kan säkerställas.23

 

Vi kommer även att använda oss av sekundärdata i form av bland annat hemsidor. 

 

2.4 Studiens kvalitet 

2.4.1 Validitet 
Inom fallstudieforskning finns tre stycken validitetsbegrepp. Begreppsvaliditet används 

i datainsamlingsskedet och innebär att forskaren verkligen mäter det som ska mätas. För 

att säkerställa begreppsvaliditeten bör forskaren använda sig av flera källor, låta 

respondenterna kontrollera insamlat material och ha tydliga bevis. Vid analys av data är 

den interna validiteten viktig att ta hänsyn till då den innebär att det ska finnas ett 

                                                 
21 Bryman & Bell, 2005, s. 162-163 
22 Bryman & Bell, 2005, s. 230-232 
23 Bryman & Bell, 2005, s. 235-237 
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samband mellan variablerna i undersökningen. Den interna validiteten kan stärkas 

genom att använda mönsterjämförelse och beskriva rivaliserande förklaringar. Extern 

validitet är ett mått på hur väl studiens resultat kan generaliseras.24

 

Vi kommer att stärka validiteten i uppsatsen genom respondentvalidering som innebär 

att vi låter respondenterna få ta del av intervjusammanställningen. Ytterligare en del 

som gör att studiens validitet stärks är att vi intervjuar alla berörda parter för att få fram 

de olika aktörernas åsikter. 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter om studien kan göras om, av en annan forskare, på samma sätt med 

samma resultat. En förutsättning för reliabilitet är att forskaren tydligt beskriver och 

dokumenterar de tillvägagångssätt denne använt för att genomföra studien.25

 

Eftersom vi kommer att studera ett konkret exempel på ett företag kan det vara svårt för 

andra forskare att göra om vår studie. Därmed finns en risk att reliabiliteten inte blir 

optimal. Vi kommer dock försöka stärka reliabiliteten genom att noggrant ange vårt 

tillvägagångssätt och genom att presentera de intervjuguider som kommer att användas.  

 

 

                                                 
24 Yin, 2007, s. 55-58 
25 Yin, 2007, s. 59 
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3 Teori 
 eorikapitlet är en beskrivning av den teoretiska referensram vi kommer att 
använda för analys av vårt empiriska material. Vi använder teorier om 

kundperspektivet, det ekonomiska perspektivet, miljöperspektivet och det totala 
perspektivet. 

 T
3.1 Kundperspektiv 

3.1.1 Intressentmodellen 
Ett företags omgivning kan beskrivas med hjälp av den så kallade intressentmodellen 

som illustreras i figur 1.26 Exempel på intressenter som ett företag har är ägare, kunder, 

leverantörer, anställda, långivare samt stat och kommun. Det alla intressenter har 

gemensamt är att de har någon form av utbyte med företaget. Intressentmodellen är inte 

bara till för att identifiera företagets intressenter, utan är också grunden för hur 

företagets övergripande mål formuleras. Utifrån olika intressenters krav och 

förväntningar. Om företaget får nya intressenter eller om nuvarande lämnar företaget 

förändras också företagets mål.27 Eftersom alla intressenter inte alltid ställer samma 

krav på företaget kan en så kallad intressekonflikt uppstå. Det innebär att de olika 

intressenterna, var för sig, strävar efter att företaget ska följa just sitt krav.28

 

Ägare 

Långivare 

Stat & kommun 

Kunder 

Leverantörer 

 

Företaget Anställda 

 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1. Intressentmodellen.29

 

3.1.2 Strategi 
Det finns olika faktorer som påverkar hur strategin implementeras i företaget. 

Management Control är när chefer och ledning, genom att kommunicera och 

                                                 
26 Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 21 
27 Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 164-166 
28 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 197-198 
29 Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 165 
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koordinera, påverkar sina underordnade att följa de strategier som är uppsatta. 

Bonusutbetalningar är ett exempel på detta. Organisationsstrukturen visar hur beslut tas 

och vilka roller de anställda har. Hur personalavdelningen hanterar frågor som rör till 

exempel anställningar och fortbildning är avgörande för hur väl strategin kan uppfyllas. 

Även kulturen påverkar implementeringen av strategin och då vad det gäller de 

anställdas attityder och normer. Genom att implementera strategin på det ovan 

beskrivna sättet kan företaget nå framgång.30 Hur de olika beskrivna faktorerna 

samverkar visas nedan i figur 2. 

 
 

Management 
controls 

 

Human 
resource 

management 

Organization 
structure 

Culture 

Performance 

 

Strategy 

 
 
 
 

            Figur 2. Implementering av strategi.31

 

3.1.3 Customer Relationship Management 
Customer Relationship Management, CRM, är en utveckling av begreppet 

relationsmarknadsföring, RM. Definitionen av RM är: ”…marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum.”32 Fokus inom RM är att skapa 

långsiktiga relationer som båda parter kan vinna på. Företag måste ta hänsyn till att 

kunder är olika och inte se alla kunder som en enhet.33 Den klassiska relationen inom 

RM är den mellan kund och leverantör. En viktig del i denna relation är att den vårdas 

för att skapa långsiktighet och att företaget vårdar relationer till de befintliga kunderna. 

För att åstadkomma detta bör företaget sträva efter att uppnå 100% kvalitet på varorna. 

För att inga kunder ska lämna samarbetet med företaget måste företaget även arbeta för 

att relationerna ska skötas till 100%.34 Det har alltid varit viktigt att ha hög kvalitet på 

de varor och tjänster företaget producerar. I och med införandet av begreppet Total 

                                                 
30 Anthony & Govindarajan, 2007, s. 6-8 
31 Anthony & Govindarajan, 2007, s. 8 
32 Gummesson, 2002, s. 16 
33 Gummesson, 2002, s. 29-30 
34 Gummesson, 2002, s. 49-50 
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Quality Management, TQM, har fokus även lagts på att skapa kvalitet i relationer med 

kunder.35

 

CRM är, som tidigare nämnts, en utveckling av RM och kan definieras som 

”…relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – särskilt avseende 

kundrelationer – omsatta i praktisk tillämpning.”36 Inom CRM ligger fokus på att skapa 

kundvärde men det är viktigt att företaget utgår från det som efterfrågas av kunden. Om 

företaget inte ser till kundernas behov finns en risk för att det krävs en ständig 

utveckling och introduktion av ny spännande service i tillägg till själva produkten. När 

företaget agerar på det sättet uppkommer en ytterligare kostnad som i förlängningen ger 

ett högre pris för kunden.37 Men det är minst lika viktigt att kunden anpassar sig till 

företaget för att en bra relation ska upprättas.38  

3.1.3.1 Relationer 
Det är just relationer som CRM handlar om och att relationen mellan kunden och 

företaget ska utgöras av ett samarbete.39 Det huvudsakliga syftet med CRM handlar om 

att processer anpassas. På så sätt kan båda parter tjäna på relationen, en så kallad ”win-

win-situation”.40 Det finns tre olika vägar att gå vad det gäller anpassningsprocessen. 

Antingen anpassar sig kunden helt till företaget, eller också anpassar sig företaget helt 

till kunden. Den tredje vägen innebär att kunden och företaget anpassar sina processer 

till varandra.41 Företag kan alltså inte generalisera sina kunder och behandla dem på 

samma sätt, som om alla kunder hade samma behov.42 Det som faktiskt är viktigt för 

kunden är att relationen skapar värde. Skapandet kan ske av kunden och leverantören 

tillsammans.43 När företaget och kunden har ett nära samarbete kommer troligtvis 

kunden inte att värdera varje offert för sig utan snarare att värdera relationen som en 

helhet.44

 

                                                 
35 Gummesson, 2002, s 24-25 
36 Gummesson, 2002, s. 17 
37 Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-30 
38 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 13 
39 Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 4 
40 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 16-17 
41 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 143-144 
42 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 141 
43 Gummesson, 2002, s 21 
44 Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-30 
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3.1.3.1.1 Tre relationsfaser 
• Skapa: att en relation skapas innebär att kunden och företaget gör någon form 

av överenskommelse45. 

• Utveckla: i utvecklingsstadiet ligger fokus på att öka relationsvärdet. Det gäller 

här för företaget att försöka skapa långsiktiga relationer som ses som mer 

värdefulla.46 För att nå en långsiktig relation bör bland annat säkerhet, 

trovärdighet, trygghet och kontinuitet tas hänsyn till eftersom kunden då får ett 

ökat förtroende för företaget och på så sätt blir lojal.47 

• Avsluta: en relation kan avslutas på initiativ av antingen kunden eller företaget. 

Men ett avslut behöver inte alltid vara negativt. Om företaget har förlorat eller 

på eget initiativ avslutat en relation med en olönsam kund kan företagets totala 

värde öka.48 

3.1.3.2 Framgångsfaktorer 
En förutsättning för att relationen mellan företaget och kunden ska fungera är att 

parterna har förtroende för varandra. Har kunden och företaget förtroende för varandra 

kommer relationen mellan dem att stärkas.49 Ytterligare en förutsättning är 

kommunikation. Genom att kunden och företaget kommunicerar får parterna den 

information som behövs för att en bra relation ska skapas och fortlöpa. Kommunikation 

handlar också om att parterna får kunskap om varandra, vilket också stärker 

relationen.50 Både företaget och kunden måste kommunicera med varandra. Det är alltså 

inte optimalt att bara företaget pratar med kunden, eller omvänt. Det bästa är därför om 

en dialog förs mellan dem.51 Kan företaget och kunden kommunicera med varandra 

kommer kunden känna att företaget bryr sig och att de blir erbjudna det bästa.52 

Företaget kan kommunicera genom att till exempel varje vecka skicka ut ett nyhetsbrev 

som informerar om kommande kampanjer och nyheter. Det är också viktigt att alla 

kunder informeras om kampanjer, inte bara de som företaget tror kan vara 

                                                 
45 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 98 
46 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 111 
47 Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-30 
48 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 126, 133 
49 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 44-45 
50 Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 14 
51 Grönroos, 2000, s. 6 
52 Grönroos, 2000, s. 11-12 

11 



Teori 

intresserade.53 Naturligtvis måste parterna även kommunicera om hur det löpande ska 

hanteras så som fakturering och leverans.54  

 

Har företaget lyckats att skapa en fungerande relation finns det goda chanser att 

kundernas allt högre krav lättare kan hanteras. Fungerar relationen blir det också lättare 

att hantera de kunder som inte gärna vill kompromissa när en överenskommelse ska 

träffas.55 Även om fokus ska ligga på att kunders behov ska tillfredsställas får företaget 

inte bli kundstyrt.56 Det kan också vara svårt att tillfredsställa alla kunders behov, 

särskilt om företaget har flera kunder. Företaget kan då välja att fokusera på en kunds 

krav.57 Företaget måste alltså kunna styra kunderna och deras behov. Att styra kunden 

kan innebära att företaget informerar om vad det finns för alternativ. Alternativ som 

kunden tidigare inte har varit medveten om. När företaget på så vis visar sin kompetens 

kan kundens värde öka ännu mer.58 Det finns även andra sätt för företaget som gör att 

värdet för kunden ökar. Exempel på värdeskapande alternativ är att företaget erbjuder 

fördelar för kunden, genom att tillföra något extra. Företaget kan också minska de 

kostnader som drabbar kunden på grund av till exempel felaktiga fakturor.59

 

3.2 Ekonomiskt perspektiv 

3.2.1 Logistikkostnader 
När företag har ett lager uppkommer kostnader. Exempelvis emballeringskostnader, 

hanteringskostnader, lagerhållningskostnader, administrativa kostnader och 

miljökostnader.60

• Emballeringskostnader, består av exempelvis kartonger och etiketter. Det kan 

även bestå av avgifter för retursystem.61 

• Hanteringskostnader, innefattar både extern och intern hantering som till 

exempel lastbilskostnader till fabrik och förflyttningar inom fabriken.62 

                                                 
53 Info-tech Research Group, 2002, s. 8 
54 Grönroos, 2000, s. 5 
55 Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 8 
56 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 26 
57 Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 10 
58 Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 27 
59 Ravald & Grönroos, 1996, s. 19-30 
60 Jonsson & Mattson, 2005, s. 129-130 
61 Jonsson & Mattson, 2005, s. 131 
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• Lagerhållningskostnader, består till exempel av: 63 

o Kapitalkostnader, som beräknas med hjälp av omsättningstillgångarnas 

värde och deras alternativkostnad. 

o Förvaringskostnader, består av lokalkostnader, energi och 

lagerhanteringskostnader. 

o Osäkerhetskostnader, som kan uppkomma i form av svinn, kassaktioner 

och försäkring. 

• Administrativa kostnader, är exempelvis administrativ personal som utför 

orderbehandling och lagerredovisning.64 

• Miljökostnader, som transporter och förbrukat förpackningsmaterial.65 

3.2.2 Kapitalbindning 
Kapitalbindning uppstår när företag binder pengar i lager eller inventarier, och påverkar 

både företagets kassaflöde och betalningsförmåga. Kostnaden för kapitalbindningen kan 

beräknas genom alternativkostnaden. Exempelvis kan bankräntan motsvara den lägsta 

alternativkostnaden.66 Alternativkostnaden är värdet för den vinst företaget skulle göra 

då resurser placeras på annat sätt.67

 

Den genomsnittliga kapitalbindningen för omsättningstillgångarna beräknas enligt 

följande formel:68

• Genomsnittlig kapitalbindning = Genomsnittslager x styckkostnad. 

o Genomsnittslager = säkerhetslager + (orderstorlek/2) 

 

Genomsnittslagrets beståndsdelar, och hur de förhåller sig till varandra visas nedan i 

figur 3. 

 

 

 
                                                                                                                                               
62 Jonsson & Mattson, 2005, s. 131 
63 Jonsson & Mattson, 2005, s. 131-133 
64 Jonsson & Mattson, 2005, s. 137 
65 Jonsson & Mattson, 2005, s.140 
66 Jonsson & Mattson, 2005, s.29 
67 Andersson, 2001, s 219  
68 Jonsson & Mattson, 2005, s.29 
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Figur 3. Genomsnittligt lager för omsättningstillgångar.69

 

3.2.3 WACC 
”Weighted Average Cost of Capital”, WACC, är en kalkylränta som visar 

alternativkostnaden för ett företags kapital.70 WACC beräknas enligt följande formel:71

• (Andelen Eget Kapital x Avkastningskravet på Eget Kapital) + (Andelen 

främmande kapital x Låneräntan). 

 

3.3 Miljöperspektiv 
En producent kan, för att minska påverkan på miljön, försöka minska antalet 

förpackningar eller utforma dem så att de kan återvinnas eller återanvändas. Företagen 

kan också sträva efter att göra förpackningarna mer kompakta. På så sätt går fler 

förpackningar in i transporterna. När det gäller de externa transporterna är det viktigt att 

företaget tänker på hur dessa planeras. Det är också viktigt att se över om transporterna 

kan samdistribueras samt att arbeta för en så hög fyllnadsgrad av lastbilarna som 

möjligt. Om ett retursystem används är det viktigt att se om det verkligen är 

”miljölönsamt”. Vad som menas är att de miljövinster som görs, genom att använda 

samma förpackning flera gånger, inte får övervägas av de miljöförluster som följer 

genom extra transporter.72

 

                                                 
69 Jonsson & Mattson, 2005, s.143, 148 
70 Greve, 2003, s. 115 
71 Yard, 2001, s. 71 
72 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 163-168 
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3.4 Totalt perspektiv 
Om förändringar görs i logistiksystemet är det viktigt att se förändringen i det totala 

perspektivet. Anledningen är att en förändring inom ett område kan leda till en 

förändring inom ett annat. Till exempel kan en besparande förändring i ett område 

medföra en ökad kostnad inom ett annat. Det gäller därmed att den totala besparingen är 

större än kostnaden. Förändringar i logistiksystemet kommer följaktligen även att 

påverka miljön och kunderna på ett eller annat sätt. Därför bör hänsyn inte enbart tas till 

vilka kostnader förändringar medför utan också hur till exempel kundservicen 

förbättras. En ökad kundservice leder förhoppningsvis till ökade intäkter som kan 

kompensera en eventuell kostnadsökning. På samma sätt kan en förändring leda till att 

miljöeffekterna minskas, vilket också kan innebära en kostnadsbesparing. Totalt sett 

gäller det att se till det totala perspektivet för att hitta en bra balans mellan de olika 

områdena.73 Hur faktorerna samverkar visas i figur 4 nedan. 

 
Miljökonsekvenser Kundservice

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lagringskostnader 

Emballeringskostnader Administrativa kostnader 

Orderkostnader

Transport och 
hanteringskostnader 

 

 

  Figur 4. Totalt perspektiv.74

 
 

                                                 
73 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 140-142 
74 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 142 
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4 Empiri  
 mpirin består av information om Lindvalls Chark AB, Helmer Nilsson AB, Svenska 
Retursystem AB, ICA Sverige AB och Axfood AB. Informationen är framtagen 

genom semistrukturerade intervjuer och information från hemsidor. 
 E

4.1 Lindvalls Chark AB 
Vi har genomfört intervjuer med Ulrica Andersson, säljare, Thomas Gullholm, säljare, 

Christian Frisk, arbetsledare produktion, Martin Johansson, arbetsledare produktion, 

samt Jan Lindvall, teknisk chef. Nedanstående empiri om Lindvalls Chark AB är en 

sammanställning av intervjuer med dessa. 

 

Lindvalls Chark AB, LC, är ett företag som tillverkar diverse korvprodukter, till 

exempel Grillkorv och Prinskorv. Företaget, som grundades år 1925, är beläget i 

Strömsnäsbruk och har cirka 45 anställda. Den årliga omsättningen är cirka 110 

miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 3 500 ton korv. Sedan år 2004 har 

omsättningen ökat med 30%. De största kunderna är IKEA, Axfood, ICA och 

Pressbyrån. LC säljer både till butik och till ”fast food”, alltså det vi köper som korv 

med bröd. 

4.1.1 Kundperspektiv 
LC har fyra säljare och en marknadschef/VD. En av säljarna finns i Stockholm och de 

övriga har kontor i Strömsnäsbruk. För de tre säljare som arbetar på ”fast food”-

marknaden är det besök på olika försäljningsställen som ingår i arbetsuppgifterna. De 

ansvarar även för utbildningen ”Korvskola” där de medverkande lär sig hur hanteringen 

av råvaror sker på ett smidigt och hygieniskt sätt. Även centrala kontakter sköts av 

säljarna. Det är minst lika viktigt för en säljare att arbeta med kundvård som att sälja. 

För den säljare som arbetar med segmentet butik handlar däremot mycket av 

kontakterna om att sälja. Att få in nya produkter och kampanjer tillhör en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna. Här finns oftast inga centrala avtal utan varje butikschef 

kan bestämma över sitt eget sortiment. 

 

När det gäller LC:s kontakter mellan säljare och kund varierar den betydligt mellan de 

olika kundgrupperna. Det som säljs via de stora grossisterna regleras genom centrala 

avtal som omförhandlas till exempel vart tredje år. Det är därmed svårt för säljaren att 
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påverka i det dagliga arbetet. Fortfarande är det dock viktigt med en bra relation med 

inköparen för att på så sätt kunna påverka kundens val av produkter och leveranssätt vid 

framtida förhandlingar. Följande kommentar styrker detta. ”Jag har en tajt relation med 

mina kunder.” – Säljare, Lindvalls Chark AB.75 Det är även viktigt att fånga ny 

information på marknaden. När det däremot gäller det som levereras direkt till butiker 

och mindre grossister, och som inte regleras via centrala avtal, är den personliga 

kontakten fortfarande det viktigaste säljinstrumentet. 

 

4.1.1.1 LC:s framgångsfaktorer 
LC har under lång tid byggt upp ett stort förtroende hos kunderna. Service, hög kvalité, 

anpassning efter kundens önskemål och snabb leveranssäkerhet är faktorer som hjälper 

företaget till framgång i relationen med kunden. LC anser sig vara ett jordnära företag 

vilket gör att relationen med kunden blir familjär. Att ha stora kunder som IKEA i 

ryggen är en merit för LC så att nya relationer lättare kan skapas. 

 

För att skapa förtroende är det viktigt för säljarna att vara ärliga, lojala och att inte ge 

löften de inte kan hålla. Det är också viktigt att vara kunnig och lösa kundens önskemål 

så att både kunden och LC blir nöjda. Att skapa en god relation i jobbet som säljare är A 

och O, ibland lyckas det bra och ibland inte fullt ut. Säljaren bör också se till att kunden 

får en så positiv bild av LC som möjligt, vilket görs genom att säljarna arbetar med 

ovanstående faktorer i åtanke. 

4.1.1.2 Anpassningsprocessen 
LC anpassar sig generellt sett efter sina kunder. När ett krav från kunden ska lösas ser 

säljaren till att det är till fördel för båda kunden och LC. Det är viktigt att hitta en bra 

kombination mellan kundens krav och LC:s förutsättningar. Historiskt sett har LC 

anpassat sig väldigt mycket till kunden vilket har varit och är en av 

framgångsfaktorerna. Men i och med att LC har blivit större har det mer gått över till att 

anpassningen är ömsesidig. 

                                                 
75 Intervju med Ulrica Andersson, säljare, Lindvalls Chark AB, 2008-04-15 

17 



Empiri 

4.1.2 Returback/kartong 
För tillfället är fördelningen totalt sett mellan kartonger och returbackar på LC följande, 

34% av det som levereras ut packas i returbackar och 66% i kartonger. Om vi istället ser 

till fördelningen mellan ”fast food” och butik sker 23% av leveranserna till ”fast food”-

kunderna i returback och motsvarande siffra för leveranser till butik är 93%. 

 

Det har framkommit motstridiga åsikter angående vilket av alternativen som är det 

bästa. En åsikt som kommit fram när det gäller returbackar och kartonger är att fabriken 

kan behöva byggas om. Detta blir aktuellt om alla kunder skulle vilja använda sig av 

returbackar. Anledningen är att det idag inte finns tillräckligt med lagerutrymme för att 

endast använda returbackar då de kräver mer utrymme än kartonger. En annan åsikt är 

att det skulle vara bättre både för packpersonal och för chaufförer om endast returbackar 

skulle användas. Även i förlängningen ut till kund anses returbackar, av vissa, vara det 

bättre alternativet. 

4.1.2.1 Säljare 
För säljarna är det självklart att returbackar är det bästa alternativet. Argument som 

kommit fram är bland annat att butikerna slipper hanteringen med att återvinna 

kartonger. Det är även bättre med returbackar ur ergonomisk synvinkel då en fylld 

returback väger mindre än en fylld kartong. Hur varorna emballeras bestäms helt och 

hållet av kunden själv. Det enda undantaget är butiker där leverans per automatik sker i 

returbackar. Om returbackarna även kunde användas till fryst sortiment, som LC har, 

skulle det vara intressant att använda dem även där. 

4.1.2.2 Lager 
För att kunna lagra de olika alternativen krävs olika mycket utrymme. När LC använder 

en pall returbackar kan de packa 1 ton korv och om de istället använder en pall 

kartonger kan de packa cirka 7 ton korv. Kostnaden för att lagra en pall i LC:s lager kan 

jämställas med kostnaden för att lagra externt. Denna kostnad är 200 kronor. 

 

Vid beställning och leverans skiljer sig de olika alternativen åt. När kartonger ska 

beställas skickas ett fax till Helmer Nilsson AB som kan leverera dagen efter eller till 

och med samma dag. Om det skulle vara helt tomt på lagret finns även en möjlighet att 

hämta kartonger i Ljungby som ligger tre mil från Strömsnäsbruk. Minsta 

beställningsvolym är 6 pallar och beställning sker en gång i veckan. Just 6 pallar är vad 

18 



Empiri 

LC beställer varje vecka, alltså 4 800 kartonger. För att beställa returbackar via Svenska 

Retursystem AB används internet. Om beställningen kommer in senast klockan 12.00 

på måndagen levereras returbackarna på onsdag kväll. Kommer beställningen istället in 

senare sker leverans på torsdag kväll. Minsta beställning av returbackar är också 6 

pallar. Men LC beställer alltid mer än så, närmare bestämt cirka 4 000 returbackar per 

vecka, 20 pallar. Det finns ingen möjlighet för LC att själva hämta på lagret som finns i 

Helsingborg, som ligger cirka 10 mil från Strömsnäsbruk. Kostnaden för att få 

returbackarna levererade snabbare är 500 – 1 000 kronor. De kunder som får leverans i 

returbackar accepterar inte kartonger och tvärtom. Därför är det viktigt att LC verkligen 

har tillräckligt emballage i lager för att säkerställa att leverans kan ske på ett korrekt 

sätt.  

 

Det finns på LC idag inget uttalat säkerhetslager. Beställningar sker kontinuerligt och 

det som påverkar beställningarna av framförallt returbackar är kampanjer som ICA har. 

I övrigt är det en ”känsla” som styr hur mycket lager som ska finnas i fabriken av 

returbackar och kartonger. 

4.1.2.3 Produktion 
Valet mellan returbackar och kartonger påverkar även de som packar korven i fabriken. 

LC har en robot som staplar både kartonger och returbackar på pallar. Skillnaden mellan 

kartonger och returbackar är att returbacken inte behöver tejpas. Viktmässigt är det 

enklare att hantera kartonger än returbackar eftersom en tom returback väger mer än en 

tom kartong och att det krävs fler returbackar än kartonger för samma mängd korv. Ett 

exempel är att på en pall med 48 kartonger Grillkorv väger innehållet cirka 415 kilo 

medan motsvarande med returbackar väger cirka 276 kilo. Fyllnadsgraden i 

returbackarna är alltså betydligt mindre men det har framkommit att det möjligtvis kan 

justeras i packmaskinerna. En annan aspekt är att det blir mer ”spring” mellan lager och 

packmaskiner eftersom backarna tar mer plats än kartongerna vid packmaskinerna. 

Denna tid tros uppvägas av den tid det tar att vika och tejpa kartongerna. 

4.1.2.4 Kostnader 
Företaget använder sig av tre olika sorters returbackar som alla kostar 40 kronor i 

pantavgift som LC sedan fakturerar vidare till kunderna. Det finns även en 

användaravgift för tvätt och leveranser av returbacken som är mellan 2,05 kronor och 

3,65 kronor. Priset på kartongerna är för 30 kg 7,65 kronor, 10 kg 2,98 kronor och för 5 
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kg 2,36 kronor. Fördelningen mellan de olika returbackarna är att majoriteten av de 

returbackar som används är en så kallad ”halvlåda hög” som har en användaravgift på 

2,05 kronor. Den kartong som används mest är den som rymmer 10 kg. Ytterligare en 

aspekt är att det på varje returback måste finnas en etikett som går att tvätta bort och 

denna kostar cirka 2 öre, eller 30%, mer än den som används till kartongerna. Priset för 

en etikett till kartonger är cirka 6 öre, och för returbackar cirka 8 öre. 

4.1.3 Ekonomiskt perspektiv 
För att räkna på vilket alternativ som är mest fördelaktigt för LC har vi först tagit fram 

orderstorleken för de olika alternativen. För kartonger är orderstorleken 4 800 stycken 

och har beräknats utifrån att 6 pallar á 800 kartonger beställs per vecka. Orderstorleken 

för returbackar är 4 000 stycken och är uträknat utifrån att 20 pallar á 200 returbackar i 

genomsnitt beställs varje vecka. Eftersom det inte finns något uttalat säkerhetslager på 

LC blir genomsnittslagret 2 400 stycken för kartonger och 2 000 stycken för 

returbackar. Inköpspriset inklusive pant är för returbackar 42,05 kronor och för 

kartonger 2,98 kronor. Vi har generaliserat våra beräkningar genom att räkna på den 

returback- respektive kartongstorlek som är den mest använda på LC. 76

 

För att kunna räkna ut kapitalbindningen har vi använt oss av WACC. Andelen eget 

kapital i LC är cirka 75% och andelen främmande kapital är cirka 25%. 

Avkastningskravet på det egna kapitalet är 8% och låneräntan 4,45%. Detta ger oss en 

WACC på 7,13%. Vi har sedan räknat ut kapitalbindningen för genomsnittslagret och 

alternativkostnaden som för returbackar blir cirka 72 000 kronor per år och för 

kartonger endast cirka 6 000 kronor per år.77  

 

Den totala emballagekostnad för paketering av 7 ton korv är för returbackar 8 600 

kronor och för kartonger 2 800 kronor.78  

4.1.4. Miljöperspektiv 
För LC är det inget uttalat mål att använda sig av enbart returbackar för att värna om 

miljön. Däremot blir det mer och mer viktigt för LC:s kunder och för konsumenter i 

allmänhet att företag tänker på hur produktionen påverkar miljön. 

                                                 
76 Bilaga 3 
77 Bilaga 3 
78 Bilaga 3 
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4.2 Helmer Nilsson AB 
Vi har genomfört en intervju med Magnus Rosell, platschef, Helmer Nilsson AB. 

Nedanstående empiri är en sammanställning av intervjun. 

 

Helmer Nilsson AB, HN, är ett företag som säljer diverse kontorsmaterial och 

förpackningar. Företaget startades år 1929 och har 

cirka 35 anställda. I Ljungby har företaget ett 

försäljningskontor samt en butik. I Växjö finns 

huvudkontor men även försäljningskontor och butik. 

HN har cirka 5000 – 6000 kunder i systemet varav 

cirka 500 kunder köper kartonger för livsmedel. 

Företaget är lokalt förankrat och har den starka Nyblomskoncernen bakom sig. HN har 

tio stycken säljare som reser runt i Kronobergs län. 

4.2.1 Kundperspektiv 
För HN är det viktigt att finnas nära kunden. Förpackningens utformning bestämmer 

kunden själv och HN skräddarsyr sedan efter kundens behov. HN anser det vara viktigt 

att företagets affärer sköts genom nära relationer med kunden. 

 

”Affärer görs mellan människor och det har det gjorts och det kommer fortsättningsvis 

göras.” – Platschef, Helmer Nilsson AB.79

4.2.2 Returback/kartong 
HN levererar kartonger till LC och dessa kartonger är specialtillverkade av ett företag 

som heter Smurfit Kappa. LC har tre olika skräddarsydda kartonger som de beställer 

från HN. HN har ett lager på LC:s specialtillverkade kartonger på en förbrukning 

mellan 3 månader och 1 år. Lagerstorleken beror på LC:s förbrukning av respektive 

kartongstorlek. Leveranserna ut från HN sker med hjälp av lastbilar och fraktbolagen 

kör dagliga rutter tre gånger om dagen förbi Strömsnäsbruk, vilket ger möjligheter för 

LC att få snabba leveranser. HN har ett hundratal wellpappkartonger som de kan 

erbjuda sina kunder som standardkartonger.  

                                                 
79 Intervju med Magnus Rosell, platschef, Helmer Nilsson AB, 2008-04-24 
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4.2.3 Miljöperspektiv 
HN anser inte att kartonger har så stor påverkan på miljön. Kartonger består av 

returwellpapp samt jungfrufiber för att den ska hålla ihop. Båda dessa material kan 

återanvändas men också eldas upp. Företaget anser dock att det till viss del påverkar 

miljön då kartonger tillverkas, men att det ändå är en miljöprodukt. 

 

”Visst det påverkar miljön att tillverka kartonger men det är en miljöprodukt att 

använda, absolut.” – Platschef, Helmer Nilsson AB.80

 

4.3 Svenska Retursystem AB 
Vi har genomfört en intervju med Stefan Tillå, logistikutvecklare, Svenska Retursystem 

AB. Nedanstående empiri är en sammanställning av intervjun. 

 

Svenska Retursystem AB, Retursystem, registrerades år 1997 men verksamheten fick 

fart år 2000. Anledningen till att företaget startades var att branschen ville minska 

avfallet, reducera emballagekostnaderna samt att 

standardisera emballaget för att få effektivare 

hanteringar och transporter. I hela koncernen finns 

fem typer av returbackar, en halvpall och en helpall. 

Helpallen distribueras av dotterbolaget Palletten och 

kan användas istället för de olika träpallar som finns. 

Företaget har cirka 85 anställda och 800-900 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm 

och tvättanläggningar finns i Helsingborg, Örebro, Västerås och Mölnlycke. 

Exportmarknaden står för 8% av företagets kunder och returbackarna används då främst 

till frukt och grönt samt kött. Export sker inom Europa och exempel på länder är 

Holland, Spanien, Frankrike, Italien, Irland, Danmark och Tyskland. Returbackarna 

skickas ut till producenter runt om i Europa som i sin tur skickar fyllda returbackar till 

grossister i Sverige. Företaget ser att det finns potential att utveckla exportmarknaden. 

 

Retursystems ägare är branschorganen ”Svensk Dagligvaruhandel” (såsom ICA, COOP, 

Axfood och Bergendahls) och ”Dagligleverantörernas förbund”, DLF. Deras efterfrågan 

                                                 
80 Intervju med Magnus Rosell, platschef, Helmer Nilsson AB, 2008-04-24 
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driver utvecklingen men företaget har också en marknadsavdelning som aktivt arbetar 

för att utveckla systemet och ta över marknadsandelar. 

4.3.1 Kundperspektiv 
I och med användandet av returbackar finns olika fördelar beroende på aktören:  

• Livsmedelsproducenten – Används returbackar kan det för 

livsmedelsproducenten innebära mycket mindre kassaktioner. Risken är inte lika 

stor att till exempel tomater krossas om returbackar används jämfört med 

kartonger. Ytterligare en fördel är att det blir billigare för vissa 

livsmedelsproducenter att använda returbackar. Har livsmedelsproducenten 

dessutom automatiserat produktionen till returbackar innebär det stora fördelar i 

form av produktionseffektivisering. 

• Grossisten – För grossister är det viktigt att varuflöden standardiseras för att bli 

effektivare. Därför är returbackar fördelaktigt för just dem. 

• Butik – Returbackar minskar och ger en snabbare hantering eftersom de kan stå 

ute i butiken och kunden då tömmer returbackarna. Butikens jobb reduceras till 

att endast sortera returbacken när den är tom och inget avfall uppkommer.  

 

”Det är livsmedelsproducenten som måste tycka att det är ett värde för dem samtidigt 

som det kan vara ett värde för deras kund i sin tur. Det är så de måste tänka lite, att det 

kan vara en fördel för kunden i sin tur också.” – Logistikutvecklare, Svenska 

Retursystem AB.81

4.3.2 Returback/kartong 
Istället för returbackar kan kartonger användas, men Retursystem anser att det blir 

mycket mer avfall av kartongerna. Parterna måste ställa sig frågan vilket alternativ som 

är billigast av returbackar och kartonger. Det som också talar till fördel för returbackar 

är de hygienskäl och dammproblem som kan uppstå i samband med användandet av 

kartonger. Butikerna kan uppleva problem vid hantering av kartongavfallet. 

Retursystem anser att det är lättare för butiken att hantera returbackarna då dessa staplas 

för att sedan hämtas. I alla steg i flödet, från livsmedelsproducent till butik, tycker 

Retursystem att det är bättre med returbackar eftersom de underlättar hanteringen och 

minskar miljöpåverkan. 
                                                 
81 Intervju med Stefan Tillå, logistikutvecklare, Svenska Retursystem AB, 2008-04-24 
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Retursystem ansvarar för transporterna till livsmedelsproducenterna (fyllarna) samt från 

grossisten. Livsmedelsproducenten betalar en avgift plus en pant som sedan följer 

returbacken i alla led och är drivkraften för att systemet ska fungera. Retursystem har 

avtal med speditören DHL som ansvarar för att optimera Retursystems flöden av 

returbackar. De använder sin ordinarie linjetrafik och kan alltså ha olika uppdrag under 

samma körning. Retursystem har även börjat med att chartra hela ekipage från DHL för 

att transportera enbart uppdrag från just Retursystem. Samtidigt som de lämnar ut 

returbackar hämtas även smutsiga tillbaka till tvätteriet. 

 

En returback har en livslängd på 10 år och en omloppstid på 30-40 dagar. Det innebär 

att en returback kan användas mellan 90 och 120 gånger under sin livslängd. 

Returbackarna klarar av köldgrader och en utredning genomförs nu för att se om 

returbackarna kan användas till frysvaror. Största användningsområdet är idag frukt och 

grönt samt kött och chark, som enbart är kylvaror. Retursystem utreder också om det 

finns nya användningsområden, bland annat inom kategorier som djupfryst, torra varor, 

mejerier samt konfektion. 

4.3.3 Miljöperspektiv 
Returbackar minskar miljöbelastningen eftersom de inte genererar något direkt avfall. 

En större utredning planeras för att se på skillnaderna i miljöbelastningar, för 

returbackar respektive kartonger. Att tvätta en returback jämfört med att tillverka en 

kartong är enligt Retursystem en stor skillnad vad det gäller påverkan på miljön. Det tar 

till exempel längre tid att tillverka en kartong än att tvätta en returback. Grossisten 

ansvarar för att ta tillbaka returbackarna till butiken även om producenten har levererat 

returbacken. Retursystem hämtar alltid från grossisten, alltså aldrig från butiken. 

Retursystem utnyttjar på så sätt det befintliga flödet mellan butik och grossist, och 

därmed sker ingen extra transport för att hämta returbackarna från butiken. 

4.4 ICA Sverige AB 
ICA Sverige AB, ICA, är ett av Sveriges största detaljhandelsföretag och är ett 

dotterbolag till ICA AB. År 2007 omsatte ICA 51 438 miljoner kronor genom sina 

1 382 anslutna butiker med butiksägare som driver butiken som ett eget företag. ICA:s 

butikstyper är ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och MAXI ICA 

Stormarknad. Företaget har 5 107 anställda utöver de som finns anställda i butikerna. 
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Försäljningen (exkl. moms) i butikerna uppgick år 2007 till 80 737 miljoner kronor. 

ICA:s affärside är som följer: ”Vi ska vara det ledande detaljhandelsföretaget i Sverige 

med fokus på mat och måltider.”82

 

Vi har genomfört intervjuer med Anders Nilsson, förpackningsansvarig, ICA Sverige 

AB och personal på ICA Supermarket Teleborg Växjö. Nedanstående empiri är en 

sammanställning av intervjuerna. 

4.4.1 Kundperspektiv 
Om LC skulle välja att enbart leverera sina produkter i kartonger skulle det för ICA vara 

priset som styr om LC även i fortsättningen skulle få leverera till dem. Förslaget skulle 

alltså godtas om LC kom med en riktigt bra prismässig anledningen. Men förmodligen 

skulle både ICA och LC förlora på det. Den största anledningen skulle troligtvis vara att 

kartongerna orsakar större skador på varorna. Kassaktioner ökar därmed och de måste 

krediteras av företaget. 

4.4.2 Returback/kartong 
Returbackar är stapelbara vilket förenklar hanteringen. Returbackar håller även bättre 

kvalitet då kartonger kan bli mjuka och svåra att hantera, särskilt vid 

temperaturförändringar. Vilket alternativ som är bäst är även en kostnadsfråga, eftersom 

det är billigare med returbackar som kan användas flera gånger. Det är också snyggare 

att låta returbackar stå framme i butiken. Framför allt används returbackar på frukt- och 

gröntavdelningen där returbacken ställs fram så långt butiken kan och vill. Det finns en 

möjlighet för ICA att gå tillbaka till att endast använda kartonger, men det skulle vara 

att gå ett steg tillbaka i utvecklingen. I och med användandet av returbackar får butiken 

mindre svinn på grund av trasiga förpackningar som orsakas av användandet av 

kartonger. ICA får varor som till exempel frukt och grönt, kött samt vissa 

mejeriprodukter i returbackar. Av ICA: s frukt och grönt samt chark levereras cirka 

28% av artiklarna i returbackar. 

 

Fördelar med returbackar framför kartonger är att returbacken låter eventuell fukt rinna 

ur. Särskilt vid frukt och grönt är detta en fördel eftersom frukten avger fukt som gör att 

kartongen kan gå sönder i botten. Ytterligare en fördel med returbacken är att den bara 

                                                 
82 www.ica.se 
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kostar en gång. Till skillnad från kartonger som ska köpas in samt att butiken får stå för 

återvinningskostnaden. En nackdel med returbackar är möjligtvis den stora 

kapitalbindning som de medför. Men denna kostnad har branschen accepterat i och med 

de fördelar som returbackar ger. 

 

ICA skulle gärna se att samma retursystem som finns i Sverige kunde användas inom 

hela Europa. Bara i Norge finns till exempel fem olika system. Eftersom ICA vill utöka 

användandet av returbackar, vilket de visat genom att satsa en halv miljard på 

anläggning anpassad för returbackar, vore det bra med ett gemensamt system.  

 

Kommentarer från personal på en ICA-butik är att returbackarna underlättar arbetet. De 

är även lätta att stapla och praktiska och enkla att hantera. Det finns en viss risk för 

svinn vad det gäller returbackar. Att räkna pallarna med returbackar innan de skickas 

tillbaka minskar problemet. Kartonger medför extra hantering i och med att de först ska 

transporteras ut ur butiken och sedan pressas. 

 

”Det funkar jättebra med dem eftersom de är så lätthanterliga. Det blir ju mycket 

kartonger ändå.” – Butikspersonal, ICA Supermarket Teleborg Växjö.83

 

4.5 Axfood AB 
Axfood AB driver detaljhandelskedjorna Hemköp, Willys och PrisXtra samt partihandel 

i form av Dagab och Axfood Närlivs. Den årliga omsättningen uppgick år 2007 till 

29 189 miljoner kronor och koncernen har drygt 6 400 anställda. Axfood påpekar vikten 

av att erbjuda sina kunder tydliga och attraktiva erbjudanden och vill bli ett ledande 

dagligvarubolag i Norden. Axfood har tagit fram fem kärnvärden som ska hjälpa 

koncernen att nå uppsatta mål:84

• Butiken är scenen 

• Du är viktig 

• Vi vågar 

• Vi har koll 

• Vi är starka tillsammans 

                                                 
83 Intervju med butikspersonal på ICA Supermarket Teleborg Växjö, 2008-05-06 
84 www.axfood.se 
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Vi har genomfört intervjuer med Malin Andersson på Axfood AB samt med 

butikspersonal på Shell Select i Strömsnäsbruk. Nedanstående empiri om Axfood är en 

sammanställning från intervjuerna. 

4.5.1 Kundperspektiv 
Om returbackar eller kartonger används vid Axfood beror både på leverantören och på 

kunden. Axfood tror att det kan vara svårt att kräva leveranser i returbackar av mindre 

och lokala leverantörer. Dessa leverantörer levererar ofta direkt ut till butiken och i det 

flödet är inte returbackar aktuellt. Det kan också vara svårt att helt gå över till 

returbackar eftersom det inte finns ett gemensamt system som sträcker sig över till 

exempel Europa. Axfood får idag alla importleveranser i kartonger. 

4.5.2 Returback/kartong 
Axfood kräver leveranser från LC i kartonger, men trots det föredrar de egentligen 

returbackar. Anledningen är att de är enkla att hantera och stapla, samt att varorna i 

returbackarna skyddas bättre än om kartonger används. Företaget anser också att 

butiksmiljön blir bättre eftersom kartonger skräpar ner och måste slängas bort efter 

användningen. Trots den positiva inställningen till returbackar väljer Axfood ibland att 

kräva kartonger. En anledning är att vissa produkter är ljuskänsliga och att kartonger 

bättre kan hålla varan mörk än vad returbackar kan. Men Axfood använder kartonger till 

även annat än ljuskänsliga produkter. Till exempel får Shell, som har Axfood som 

leverantör, alla varor i kartonger. Personal på Shell anser att hanteringen av kartonger är 

enkel. De ser inget problem med att kartongen måste tas sönder för att sedan återvinnas. 
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5 Analys 
är kommer vi att använda den teori som vi tidigare beskrivit för att analysera vår 
empiri. Denna analys kommer sedan att ligga till grund för de rekommendationer 

som vi kommer att ge till Lindvalls Chark AB. 
 H

5.1 Kundperspektiv 

5.1.1 Intressentmodellen 
För LC är alla intressenter viktiga, men för vårt syfte är främst kunderna intressanta. De 

kunder som på ett eller annat sätt är delaktiga i problematiken kring returbackar och 

kartonger är exempelvis kunderna ICA och Axfood. I förlängningen påverkas även 

andra intressenter så som anställda i form av förändrade arbetsförhållanden samt 

leverantörer. 

 

 

Helmer Nilsson 

Retursystem 

Anställda 

ICA 

Butiker 

  
Lindvalls 
Chark AB 

 Axfood 
 

 

 

5.1.2 Strategi 
LC har, om än inte uttalat, som strategi att kunders krav ska uppfyllas så långt det är 

möjligt. Hela företaget arbetar utifrån att denna outtalade strategi ska följas. I till 

exempel produktionen arbetar personalen med både returbackar och kartonger. De 

anpassar sitt arbete efter vilket alternativ som just den specifika kunden har valt. 

Förbereds en order till ICA packas varorna i returbackar medan personalen vid en order 

till Axfood arbetar annorlunda för att packa varorna i kartong. De olika alternativen 

upplevs av personalen som positiva av vissa men som negativa av andra. Trots skilda 

åsikter ser personalen vikten av att båda alternativen finns, eftersom det är viktigt att 

uppfylla kundernas krav. Genom att hela företaget och dess kultur genomsyras av 

ovanstående strategi har LC nått framgång och vunnit marknadsandelar. Detta är tydligt 
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eftersom omsättningen har ökat med cirka 30% sedan år 2004. Det är även tydligt 

eftersom LC har fått nya, både stora och små, kunder. 

5.1.3 Customer Relationship Management 
När en relation har skapats måste den utvecklas och hållas vid liv. Vid utvecklandet av 

en relation är det viktigt att ta hänsyn till faktorerna trovärdighet, trygghet och 

kontinuitet. På så sätt skapas förtroende och kunderna förblir lojala. Vi kan se att LC 

arbetar med dessa faktorer i åtanke genom att säljarna strävar efter att synen på LC ska 

vara familjär. I och med det känner sig kunden trygg. Det visar sig även genom en 

strävan efter att vara ärliga och att endast ge löften som kan hållas. Även om denna 

strävan kan kosta LC både tid och pengar anser vi att företaget vinner på det i slutändan, 

då bra relationer leder till nöjda kunder och bra affärer. Ytterligare en faktor som vi 

anser utstrålar trygghet och stabilitet är de stora och kända företag som LC har som 

kunder. Både stora och små kunder kan då känna att LC är ett stabilt företag och att 

framtida leveranser förblir säkra. 

 

De faktorer vi tidigare nämnt är exempel på framgångsfaktorer inom CRM. Även 

kommunikation är en framgångsfaktor. Det viktigaste för en lyckad kommunikation är 

att både kunden och företaget deltar. Syftet med kommunikation är att kunden ska 

känna sig privilegierad och att företaget endast erbjuder kunden det bästa alternativet. 

LC:s säljare är kunniga inom sitt område och strävar, så långt det är möjligt, efter att 

uppfylla kundernas krav och göra dem nöjda. På så sätt kan kunden känna sig 

privilegierad. 

 

Både företag och kunder måste i sin relation anpassa sig till varandra. Som teorin visar 

kan anpassningsprocessen gå till på tre olika sätt. Det är dock inte säkert att en relation 

fungerar likadant under hela relationens livslängd, vad det gäller anpassning. LC har 

tidigare, när de var ett mindre företag, anpassat sig helt efter kundens krav. Det 

anpassningssätt, som LC idag använder sig av, är att kunden och företaget anpassar sig 

efter varandra. Det viktiga i en anpassningsprocess är att båda parter gynnas av 

relationen, en så kallad ”win-win-situation”. LC har på senare år växt sig stora på 

marknaden och har inte längre möjlighet att anpassa sig efter alla kunders krav. Det är 

då viktigt att fokusera på de kunders krav som LC kan genomföra och som är 

lönsamma. Därmed måste relationerna innebära en ömsesidig anpassning. När parterna 
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anpassar sig efter varandra måste LC på ett medvetet sätt styra kunden mot nya 

alternativ som för LC är mest fördelaktiga. Enligt teorin ökar också det totala 

kundvärdet tack vare detta angreppssätt. Vi anser dock inte att anpassningsprocessen 

kan gå till på samma sätt för alla kunder, som teorin antyder. Vi tror att LC måste vara 

medvetna om att de ibland måste anpassa sig mer och ibland mindre för att nå olika 

kunder. Uppfattningen som vi har fått är att denna process sker naturligt och näst intill 

omedvetet på LC. 

 

Inom CRM är det viktigt att relationerna med kunderna vårdas för att företaget ska ha 

ett långsiktigt perspektiv. Företaget måste se till att relationerna sköts till 100%. Om 

detta uppfylls når företaget och kunden 

ett nära samarbete och kunden ser 

relationen i ett helhetsperspektiv 

snarare än att se till varje köptillfälle. 

Säljarna inom LC arbetar mycket med kundvård och att skapa personliga och nära 

relationer. Alltså handlar säljarens arbete till största del om att vårda relationerna, och 

med bra relationer kan även försäljningen förbättras. Vi tror alltså att om LC sköter 

relationerna på ett bra sätt kommer säljarbetet ske naturligt. Samtidigt får de även lättare 

att styra sina kunder och deras krav. 

”Jag har en tajt relation med mina 
kunder.” 

- Säljare, Lindvalls Chark AB 

 

Det är inom CRM viktigt att företaget kontinuerligt skapar ett ökat värde för kunden. 

Enligt teorin kan kunden erbjudas tilläggstjänster till den befintliga produkten för att 

öka värdet. Detta är dock bara ett kortsiktigt perspektiv, viktigast är att företaget ser till 

vad kunden verkligen efterfrågar. Vi ser att LC indirekt arbetar utifrån teorin. Säljarna 

är medvetna om att det hela tiden är viktigt att verkligen följa vad som händer på 

marknaden. På så sätt får de veta vad kunden vill ha. 

 

Enligt teorin kan företag lättare hantera kunders krav om en god relation har byggts upp. 

Utifrån vad vi har kunnat utläsa från våra intervjuer med personal på LC, och vad vi 

beskrivit tidigare i analysen, ser vi att LC kontinuerligt arbetar för att stärka relationen 

med sina kunder på flera olika plan. Till exempel sker det genom att LC strävar efter att 

få kunden att känna sig privilegierad och att ge kunden vad den efterfrågar. LC stärker 

också relationerna genom att skapa personliga kontakter och genom att en ömsesidig 
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anpassning sker mellan kunden och företaget. Vi tror därför att LC har goda 

förutsättningar att hantera olika kunders olika krav på ett för LC fördelaktigt sätt. 

 

Trots att ovanstående resonemang kan verka självklart och klyschigt tror vi ändå att 

dessa tankesätt är en förutsättning för att LC, men även andra företag, ska kunna lyckas. 

Tänker inte företag på ovanstående resonemang och tror att relationerna sköter sig 

själva tror vi att det finns en risk att fokus tappas på att lönsamma relationer ska 

upprätthållas. 

 

5.2 Returback/Kartong 

5.2.1 Lindvalls Chark AB 
På LC har vi fått uppleva att det råder delade meningar om returbackar eller kartonger 

är det bästa alternativet. Säljarna ser det hela främst ur kundens perspektiv och anser 

därför att returbackar är det bästa alternativet. De tar upp argument som att hanteringen 

av förpackningen efter uppackning underlättas och att det är mer ergonomiskt med 

returbackar. Vad det gäller lagerhanteringen är det betydligt mycket bättre med 

kartonger. Anledningen är att det behövs en pall kartonger för att packa 7 ton korv 

medan det krävs 7 pallar med returbackar. Denna aspekt innebär att det skulle krävas ett 

större lagerutrymme, än vad som idag finns hos LC, om alla leveranser skulle ske i 

returbackar. 

 

När vi analyserar problematiken kring leveranser av returbackar och kartonger till LC 

ser vi, ur LC:s synvinkel, också att det är till fördel med kartonger. Anledningen är dels 

att LC lättare kan lägga in en extra beställning av kartonger utan extra kostnad och dels 

att ordinarie leveranstider är kortare. Ytterligare en fördel med kartonger är att LC 

själva kan hämta kartonger hos sin leverantör, vilket inte är möjligt med returbackar. 

Även inom produktionen ser vi nackdelar med returbackar då de kräver större utrymme 

vid packmaskinerna. Den känslan vi har fått är att personalen har en något negativ 

inställning till returbackar på grund av den extra tidsåtgång som returbackar innebär. 

Till en början framkom det inte att även kartongerna innebär en tidsåtgång då de måste 

vikas och tejpas. Produktionspersonalen tänkte bara på den tid det tar att hämta 

returbackarna på lagret. 
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5.2.2 Leverantörer 
Vi intervjuade leverantörer av både returbackar och av kartonger. Naturligtvis talar de 

väl om sina respektive produkter. HN, som levererar kartonger, lyfter dels fram sin 

bredd och dels sina skräddarsydda kartonger. De poängterar även närheten till LC som 

gör att leveranser kan ske dagligen och med kort varsel. Retursystem, som levererar 

returbackarna, framhåller att en returback har en lång livslängd samt att den är 

framtagen på uppdrag av handeln. Det vill säga att det är bland annat ICA och Axfood 

som har varit med och tagit fram den. Ytterligare fördelar som framhålls av 

Retursystem är att returbackar inte skapar de dammproblem och stora avfallsmängder 

som kartonger orsakar. De poängterar även att det är mer hygieniskt med returbackar 

samt att de är lätta att stapla i butiken. Vi tror att HN har en fördel av att vara belägna 

nära LC. HN har även levererat kartonger till LC under en lång period vilket har gjort 

att relationen mellan HN och LC har växt sig stark. 

5.2.3 Kunder 
ICA, den kund som använder sig av returbackar, framhåller både för- och nackdelar. 

Den främsta aspekten är att returbackarna håller längre än kartongerna samtidigt som 

risken att varor får kasseras minskas. Returbacken kan ställas fram i butiken och 

tömmas av kund, vilket innebär en minskad hantering för butikspersonalen. En nackdel 

däremot är den ökade kapitalbindningen som returbackarna medför. Samtidigt nämner 

ICA att de inte skulle satsa en halv miljard på något som de inte tror ska hålla en längre 

tid. ICA menar att en återgång till endast kartonger vore att gå tillbaka i utvecklingen. 

Något som också talar för returbackarna, och som vi anser ska läggas stor vikt vid, är att 

butikspersonal anser att returbackarna är praktiska och ger en minskad hantering av 

förbrukat emballage. 

 

För Axfood, som är den kund som kräver kartonger, finns andra för- och nackdelar än 

de som ICA framhållit. En fördel med kartonger är att de bättre förvarar ljuskänsliga 

produkter. Axfood vill heller inte kräva att mindre aktörer ska behöva anpassa sig till 

det system som returbackar kräver. När vi intervjuat personal på Shell, som får varor 

från Axfood i kartonger, framkommer inget negativt med hanteringen. Denna åsikt 

skiljer sig från den som butikspersonal på ICA har uppgett eftersom de anser att 

hanteringen av kartonger är mer omständig. Vi tror att en av anledningarna till att Shell 

anser att hanteringen av kartonger är bra kan vara att de aldrig har hanterat returbackar. 
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Varför Axfood inte helt har gått över från kartong till returback när de föredrar 

returbackar har vi inte i våra intervjuer fått svar på. Vi tror dock att det kan bero på att 

Axfoods kunder, till exempel Shell, inte av utrymmesskäl kan ta emot och lagra 

returbackar. 

 

Trots att det framkommit både för- och nackdelar med returbackar och kartonger tror vi, 

vad det gäller den praktiska hanteringen, att det bästa är en kombination av alternativen. 

Både inom LC och hos kunderna tror vi att det är bra ur ergonomisk synvinkel att både 

kartonger och returbackar används. Personalen slipper monotona arbetsuppgifter och 

variation skapas i arbetet. Även av utrymmesmässiga skäl tror vi att en kombination av 

alternativen är att föredra både hos kund och hos producent. Hos producenterna blir det 

av utrymmesskäl svårt att hantera endast returbackar som kanske vore det bästa 

alternativet i butik. Samtidigt som endast kartonger skulle leda till hanteringsproblem 

hos butiken. Kartonger skulle dock vara att föredra för producenterna då de kräver 

mindre utrymme. 

 

5.3 Ekonomiskt perspektiv 
Vi har räknat på hur den totala emballagekostnaden ser ut för de olika alternativen om 7 

ton korv ska packas. Anledningen till att vi har valt just 7 ton är att en pall kartong kan 

packa just 7 ton korv, medan en pall returbackar rymmer 1 ton korv. Den totala 

emballagekostnaden för returbackar är då drygt 8 500 kronor och för kartonger cirka 

2 800 kronor.85 Det är alltså avsevärt mycket dyrare att emballera varor i returbackar. 

Om vi endast analyserar den ekonomiska aspekten är det självklara valet kartonger 

eftersom det är en så stor skillnad i kostnaderna. Det är framförallt kapitalbindningen 

som utgör den stora skillnaden, och närmare bestämt kapitalbindningen för returbackens 

pant. En viss del i skillnaden består också i att kostnaden för lagerhållning av 

returbackar är större eftersom de är mer skrymmande och eftersom en returback inte 

rymmer lika mycket som en kartong. För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan de 

olika alternativen har vi gjort beräkningar för vad emballagekostnaden är för en korv 

samt för årsproduktionen på 3 500 ton. Detta visas nedan i tabell 1.86 Skillnaden mellan 

de olika alternativen per korv ser inte så stor ut men för den totala årsproduktionen ser 
                                                 
85 Bilaga 3 
86 Bilaga 6 
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vi den verkliga skillnaden. Vi anser att skillnaden på cirka 2 900 000 kronor är 

betydande och visar på en fördel för kartongerna. 

 

Total emballagekostnad/ alternativ Kartong Returback 

7 ton korv 2 804 8 582 

1 korv 0,04 0,12 

3 500 ton korv     1 402 028     4 291 088 

Tabell 1. Total emballagekostnad i kronor.87

 

För att ytterligare visa vilket alternativ som är det mest fördelaktiga, ur ett ekonomiskt 

perspektiv för LC, har vi även gjort kalkyler för kapitalbindning. Kapitalbindningen för 

returbackar är drygt 1 000 000 kronor per år och drygt 85 000 kronor för kartonger. 

Detta ger oss en alternativkostnad på knappt 72 000 kronor för returbackar per år 

respektive drygt 6 000 kronor för kartonger. Den totala alternativkostnaden är därmed i 

dagsläget cirka 78 000 kronor.88 Det innebär, i dagsläget med mixen 34% returbackar 

och 66% kartonger, att returbackarna binder 915 000 kronor mer än kartongerna. Även 

för LC, som är ett relativt stort företag, anser vi att skillnaden är betydande. Det talar för 

att LC borde minska andelen leveranser i returbackar för att därmed minska 

kapitalbindningen som skulle kunna vara en ekonomisk belastning för LC. Den stora 

differensen i kapitalbindningen leder även till stor skillnad i alternativkostnaden, som vi 

tidigare nämnt. Alternativkostnaden är ett uttryck för vad företaget teoretiskt sett skulle 

kunna tjäna genom att låta kapitalet arbeta i företaget. LC skulle alltså, utan ett lager 

med kartonger och returbackar, kunna använda cirka 1 100 000 kronor till andra 

områden inom verksamheten där pengarna kan växa. 

 

Vi har också valt att se vad som händer med kapitalbindningen och alternativkostnaden 

om fördelningen mellan returbackar och kartonger förändras. I det första scenariot har 

vi valt att öka antalet returbackar med 14 pallar, alltså 2 800 stycken returbackar som 

rymmer sammanlagt 14 ton korv. Förändringen i kartonger blir därmed 2 pallar mindre, 

1 600 stycken kartonger motsvarande 14 ton korv. Vi ser därmed att den totala 

kapitalbindningen ökar med cirka 700 000 kronor till cirka 1 715 000 kronor för 

                                                 
87 Bilaga 6 
88 Bilaga 3 
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returbackar och minskar med cirka 29 000 kronor för kartonger. Alternativkostnaden 

har även den förändrats. Med den nya mixen av kartonger och returbackar ökar 

alternativkostnaden för returbackar med cirka 50 000 kronor och minskar med cirka 

2 000 kronor för kartonger. Totalt sett har alternativkostnaden ökat med 48 000 kronor 

till cirka 126 000 kronor.89 Ökningen i kapitalbindningen innebär att LC avstår från 

investeringar och liknande för nästan 700 000 kronor mer än om mixen vore som i 

nuläget. 

 

Om vi istället väljer att öka andelen kartonger och minska andelen returbackar på 

samma sätt som vi tidigare gjorde, alltså med 14 ton korv, får vi följande utfall. 

Kapitalbindningen minskar jämfört med dagsläget med 700 000 kronor till cirka 

300 000 kronor för returbackar och ökar med 29 000 kronor till cirka 114 000 kronor 

för kartonger. Alternativkostnaden för returbackar minskar med cirka 50 000 kronor och 

ökar med cirka 2 000 kronor för kartonger. Totalt minskar alternativkostnaden med 

48 000 kronor per år. Med denna mix av kartonger och returbackar skulle de kunna 

placera cirka 400 000 kronor i verksamheten per år om inget lager fanns och därmed 

teoretiskt sett tjäna knappt 30 000 kronor. Det innebär att förändringen till denna mix 

från dagsläget gör att LC kan placera 700 000 kronor och därmed teoretiskt sett tjäna 

48 000 kronor.90

 

Genom att vi har satt upp de olika scenariona har bilden av att kartonger är det mest 

ekonomiskt fördelaktiga alternativet stärkts. Både när vi har ökat och minskat 

alternativen i förhållande till nuläget, och oavsett vilka förändringar vi har gjort, kan vi 

inte se något ekonomiskt fördelaktigt med returbackar. Om vi endast väljer att ta hänsyn 

till den ekonomiska aspekten borde LC endast leverera sina varor i kartonger. 

Returbackarna är, i och med den höga kapitalbindningen, ett oekonomiskt alternativ. 

Det är också viktigt att tänka i ett större perspektiv. Den höga kapitalbindningen drabbar 

inte bara producenten, utan även kunden och kundens kund. 

 

                                                 
89 Bilaga 4 
90 Bilaga 5 
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5.4 Miljöperspektiv 
LC har inte någon uttalad miljöpolicy men är ändå medvetna om att marknaden 

efterfrågar mer miljömedvetna producenter. Tillverkarna av kartonger respektive 

returbackar tycker naturligtvis att deras respektive produkter inte påverkar miljön 

nämnvärt. Det som enligt teorin är viktigt för ett företag är att på ett medvetet sätt 

försöka välja kompakta förpackningar som kan återvinnas eller återanvändas. 

 

I teorin nämns att ett retursystem är ”miljölönsamt” när miljövinsterna som görs genom 

att använda samma förpackning är större än miljöförlusterna. Exempel på miljöförluster 

är de extra transporter som sker i samband med till exempel tvätt av returbackar. 

Exempel på miljövinster är att en returbacks livslängd är 10 år och att Retursystem 

anlitar DHL för transporterna som de samordnar med sina övriga uppdrag. Retursystem 

använder även befintliga transportflöden för att transportera returbackarna tillbaka till 

grossisten där Retursystem hämtar dem för tvättning. I och med dessa aspekter tycker vi 

att returbackar bör anses vara ett ”miljölönsamt” alternativ. 

 

Kartonger kan även det ses som ett miljömedvetet alternativ. I HN:s kartonger finns 

materialen returwellpapp och jungfrufiber. Båda dessa material kan återanvändas eller 

brännas, vilket enligt teorin är ett sätt 

för producenten att minska påverkan 

på miljön. HN jämställer tvätt av en 

returback med att tillverka en ny 

kartong. Vi anser att transporterna av 

använda kartonger antingen till återvinning eller till förbränning kan jämställas med de 

transporter av använda returbackar som går till tvätteriet. Det som talar för kartonger är 

också att transporterna blir mer effektiva tack vare att fyllnadsgraden på en pall 

kartonger är större än för en pall returbackar. 

”Visst det påverkar miljön att tillverka 
kartonger men det är en miljöprodukt att 
använda, absolut.” 

- Platschef, Helmer Nilsson AB 

 

Det framkommer för- och nackdelar med både returbackar och kartonger. Vi anser dock 

inte att vi har tillräckliga miljökunskaper eller underlag för att avgöra vilket av 

alternativen som är bäst ur miljösynpunkt. LC:s kunder ställer idag inga direkta 

miljökrav vilket även speglar den miljöpolicy som företaget har. Trots det måste LC 

själva kontinuerligt sträva efter att följa de allmänna miljökrav som marknaden ställer. 
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5.5 Totalt perspektiv 
Vi har nu analyserat de olika delarna, kundperspektivet, returbackar/kartong, 

ekonomiskt perspektiv och miljöperspektivet, var för sig. Men det är av minst lika stor 

vikt att se till det totala perspektivet. 

 

Nedan i tabell 2 och 3 kommer vi presentera de olika perspektiven och aktörerna samt 

vilket alternativ som föredras. 

 

Perspektiv/Alternativ Kartong Returback

Kundperspektiv X X 

Kartong/Returback X X 

Ekonomiskt perspektiv X  

Miljöperspektiv - - 

Tabell 2. Analys av perspektiven 

 

Anledningen till att vi har valt att sätta kryss i både kartong och returback för 

kundperspektivet är att företag måste ha goda relationer med alla sina kunder oavsett 

vilka krav de ställer. LC måste alltså ta hänsyn till att det finns olika kunder som ställer 

olika krav. Men LC måste utvärdera vilket som är det bästa för både kunden och 

företaget. När det gäller perspektivet kartong/returback har vi även där valt båda 

alternativen. Anledningen är att vi anser att det bästa är att aktörerna kombinerar 

alternativen för att få en smidig och hållbar hantering. Däremot när det gäller det 

ekonomiska perspektivet talar allt till fördel för kartonger. Det ser vi i de uträkningar vi 

gjort med både den totala kostnaden och beräkningar på kapitalbindning och 

alternativkostnad. Miljöperspektivet har vi avstått från att ta ställning till därav strecken 

i tabellen. Eftersom de båda alternativen innebär snarlika för- och nackdelar ur ett 

miljöperspektiv anser vi inte oss kunna avgöra vilket alternativ som är det bästa. 
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Aktör/Alternativ Kartong Returback

Lindvalls Chark AB X x 

Helmer Nilsson AB X  

Svenska Retursystem AB  X 

ICA Sverige AB  X 

Axfood AB X X 

Tabell 3. Analys av alternativ 

 

De aktörer som anser att kartonger är det bästa alternativet är LC, HN och Axfood. De 

ser alla fördelar med kartonger, men tar upp olika argument. Till exempel menar LC att 

kartonger kräver mindre lagerutrymme och HN tar upp fördelen med att kunna 

återvinna kartongen. För Axfood är kartonger bättre då många av deras kunder inte har 

tillräckligt med utrymme för att kunna hantera returbackar. Framförallt är det 

Retursystem och ICA som föredrar returbackar, men LC och Axfood kan också de se 

fördelar med alternativet. Vi har därmed satt små kryss på LC och Axfood. Inom LC 

tycker vissa att returbackar är bäst men totalt sett är det kartonger som anses vara det 

bästa alternativet. Axfood föredrar egentligen returbackar men kräver kartonger av just 

LC. Det som vi har tagit upp i detta stycke är det som vi anser är aktörernas starkaste 

argument. I tabell 3 ser vi tydligt att det framkommit att LC:s kunder ställer olika krav. 

Det är därför viktigt att LC lyssnar på sina kunder och försöker anpassa sig till dem. 

 

Som vi i ovanstående analys ser talar det mesta till fördel för kartonger. Vi skulle 

därmed, utifrån det ekonomiska perspektivet samt utifrån en produktionsmässig aspekt, 

kunna rekommendera LC att helt gå över till kartonger. Men vi anser inte att det är ett 

bra alternativ för LC. Den viktigaste aspekten, som pekar åt motsatt håll, är att vissa 

kunder kräver returbackar. Därmed måste LC, för att kunna upprätthålla sina relationer 

och att vara ett konkurrenskraftigt företag, erbjuda både kartonger och returbackar. När 

LC ska skriva ett avtal med en ny kund bör de, enligt oss, i första hand erbjuda 

kartonger som emballage. Anledning är att kartonger är det mest ekonomiskt 

fördelaktiga samt att kartonger i dagsläget anses som det smidigaste alternativet i 

produktionen. För att kunna kompensera den extra kostnad som returbackar medför 

tycker vi att LC bör fundera över alternativet att ta ut ett högre pris till de kunder som 

kräver leverans i returbackar. Enligt teorin kan en besparing i ett led innebära kostnader 
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i ett annat. Vi anser därför att det led som får de extra kostnaderna bör kompenseras 

genom att de tar ut ett högre pris. Eftersom kunden kräver returbackar för att underlätta 

hanteringen bör de också vara villiga att betala ett högre pris för att kompensera LC för 

de extra kostnader som returbackarna medför. 

 

Med ovanstående resonemang i åtanke anser vi att den mix av emballage som LC har 

idag är bra. Vi tycker att kundernas krav är den aspekt som företaget bör lägga mest vikt 

vid samtidigt som LC bör vara medvetna om vad kundens krav faktiskt kostar. 

Samtidigt menar vi, utifrån egna erfarenheter, att mixen av de olika alternativen är till 

fördel för arbetsmiljön både i butik och i LC:s produktion, då omväxling förnöjer.  
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6 Slutsats 
lutsatserna är grundade på det som vi kommit fram till i vår studie. Slutsatserna är 
alltså en sammanfattning av de resultat som framkommit. I kapitlet ges även förslag 

till framtida forskning att presenteras. 
 S

6.1 Slutsats 
LC arbetar kontinuerligt med att stärka sina relationer med kunderna. Det görs till 

exempel genom att så långt som möjligt ge kunden det som efterfrågas. Personliga 

kontakter skapas och kunden kan känna sig privilegierad. Det bästa för LC just nu är att 

en ömsesidig anpassning sker mellan dem och kunden. En medvetenhet om 

problematiken med att kunders olika krav kostar pengar är viktig. Samtidigt som LC 

också måste fokusera på att upprätthålla de lönsamma relationerna. 

 

Valet av emballage medför olika konsekvenser för kunderna och för LC. Framförallt 

framkommer skillnader i hantering och lagerhållning mellan kartonger och returbackar. 

Till exempel anser ICA att returbackar är det bästa alternativet eftersom hanteringen 

underlättas i butiken. Axfood däremot tar upp fördelen med att kartongerna tar mindre 

utrymme efter att varorna packats upp. Därmed anser vi att den mix som LC idag har är 

bra eftersom den tillfredsställer de båda kundernas krav. Det är även utrymmesmässigt 

bra för LC, eftersom endast returbackar skulle ta för mycket plats. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest fördelaktigt för LC att bara leverera varor i 

kartonger. Det ser vi efter att ha beräknat både totalkostnad och kapitalbindning. Om 

LC går över till endast returbackar skulle det leda till stor kapitalbindning samt höga 

kostnader. Kapitalbindningen drabbar inte bara LC utan följer returbackens väg genom 

alla led. Den höga kostnad som returbackar innebär för LC anser vi bör kompenseras 

med ett högre pris för de kunder som kräver returbackar. 

 

Naturligtvis framhåller de olika leverantörerna att deras respektive emballage är ett 

miljöriktigt alternativ. Efter de argument vi har fått anser vi att både kartonger och 

returbackar påverkar miljön, om än på olika sätt. Vi anser dock inte att vi kan avgöra 

vilket som är det bästa alternativet. Vi behöver inte heller ta ställning eftersom det för 
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LC:s del inte är miljöaspekten som idag är den avgörande aspekten. De nuvarande 

kunderna ställer inte några specifika miljökrav. 

 

När vi har analyserat de olika perspektiven har vi fått fram starka argument för och 

emot de respektive alternativen. Vi anser dock att det viktigaste är att se till helheten när 

det gäller den här problematiken. Även om kartonger skulle vara det mest ekonomiskt 

fördelaktiga att använda för LC, i och med den stora kapitalbindningen som returbackar 

medför, strider detta mot många kunders krav. Utan kunder ingen försäljning. Därför är 

det viktigaste perspektivet kunderna och deras krav. Det är också viktigt för LC att se 

hur de olika emballagen påverkar kundernas hantering. Vi anser att i den situation då 

kunden inte ställer något förpackningskrav bör LC föreslå kartonger. I och med detta 

resonemang menar vi att den mix av returbackar och kartonger som LC idag har är det 

bästa för företaget, utifrån den nuvarande situationen. Därmed inte sagt att denna mix är 

den optimala. Även i framtiden bör LC kontinuerligt följa marknadens utveckling och 

vara uppmärksam på kunders förändrade krav. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har vi hittat ett sidospår som skulle vara intressant för framtida 

forskning. Vi ser att ytterligare forskning skulle kunna göras vad det gäller kundkrav. 

Bara inom LC kan vi se att kunder inte endast ställer krav på emballaget utan även när 

det gäller produkter. Konsekvenserna av dessa krav skulle vara intressant att utreda. 
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Bilaga 1 – Intervjuintroduktion 
Hej XXX 
 
Vi läser tredje året på Ekonomprogrammet, Växjö Universitet och skriver nu vår c-
uppsats. Den behandlar hur företag hanterar olika krav som ställs av olika kunder. För 
att konkretisera vårt ämne har vi valt att arbeta med Lindvalls Chark AB och studera 
deras problematik angående emballage. Kartonger eller returbackar.  
 
Vi vore tacksamma om ni vill ta er tid att svara på några frågor för att vårt arbete ska 
kunna spegla alla intressenters åsikter. Vi kommer att kontakta er per telefon för att få 
frågorna besvarade. De frågor som intervjun kommer att beröra presenteras nedan. 
 

•   
•   
•   
•   
•  

 
 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Katarina, Kristin och Sara 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Frågor till Lindvalls Chark AB 
Christian Frisk, Arbetsledare 

• Hur stor andel kartonger respektive returbackar? 
• Klarar roboten av returbackar? 
• Fyllnadsgrad? Vilka olika storleksalternativ finns? 
• Hur upplevs hanteringen av alternativen? Vilket föredras? 
• Beställningsrutiner? 

 
Jan Lindvall, Teknisk chef 

• Beställningsrutiner? 
• Hur stor andel kartonger respektive returbackar? 
• Vad kostar de olika alternativen? 
• Hur upplevs hanteringen av alternativen? Vilket föredras? 
• Fyllnadsgrad? Vilka olika storleksalternativ finns? 
• Hur sker hanteringen och lagring av alternativen? Lagerkostnader?  
• Lagergenomsnitt?  
• Svinn? 
• Vilken ränta har LC? 
• Hur stor andel är eget kapital och främmande kapital? 

 
Ulrica Andersson, Säljare 

• Hur fungerar processen vid nya kunder? Rekommenderar man eller frågar man? 
• Hur upplever du att kundernas inställning är? 
• Hur upplever du relationerna med kunderna? 
• Vilka är LC:s framgångsfaktorer? 
• Hur ser anpassningsprocessen ut på LC? 
• Hur gör du för att dina kunder ska få förtroende för LC? 

 
Thomas Gullholm, Säljare 

• Hur är kontakterna med ICA och Axfood? Ställer de krav eller kan man 
diskutera sig fram till ett beslut? 

• Hur fattas beslut om returbackar kontra kartonger? Hur ofta förhandlas det? 
• Hur fungerar processen vid nya kunder? Rekommenderar man eller frågar man? 
• Hur upplever du att kundernas inställning är? 
• Vilka är LC:s framgångsfaktorer? 
• Hur ser anpassningsprocessen ut på LC? 
• Hur gör du för att dina kunder ska få förtroende för LC? 

 

 



 

Martin Johansson, Arbetsledare 
• Hur upplevs hanteringen av alternativen? Vilket föredras? 
• Hur ser beställningsrutinerna ut för de olika alternativen? 
• Vad är minsta beställningsvolym? 
• Vad kostar en extra snabb leverans? 
• Hur är normala leveranstider? 
• Hur ofta och hur mycket beställs av de olika alternativen? 
• Hur är säkerhetslagret? 

 

Frågor till Helmer Nilsson AB 
• Varför startades företaget?   
• Företagets struktur? Anställda? Kunder? Geografisk placering?  
• Transporter? 
• Hur stor miljöpåverkan har kartongerna? 
• Vad har ni för sortiment?  
• Varför tycker ni att kunderna ska använda era produkter? 
• Hur uppfattar ni LC? Hur tycker ni att er relation till LC är? 

 

Frågor till Svenska Retursystem AB 
• Anonymitet? 
• Varför startades företaget?  
• Vilka intressenter har företaget? Tex. ägare. 
• Hur fungerar systemet?  
• Vilka olika alternativ finns? 
• Kan returbacken användas till frysvaror? 
• Företagets struktur? Antal anställda? Antal kunder? Geografisk placering?  
• Transporter? 
• Hur stor miljöpåverkan har hanteringen av returbackar?  
• Planer för framtiden? Nya områden? Hur stor påverkan har ägarna? 
• Varför tycker ni att kunderna ska använda era produkter? 
• Hur uppfattar ni LC? Hur tycker ni att er relation till LC är? 

 

Frågor till ICA Sverige AB 
• Anonymitet? 
• Varför returbackar istället för kartonger? 
• Hur stor andel av era varor levereras i returbackar? Hur kommer de andra 

varorna? 

 

 



 

• Hur mycket skulle det påverka er att gå över till kartonger? Skulle det vara 
genomförbart? 

• Hur skulle ni ställa er till LC som leverantör om leveranserna skulle ske i 
kartong? 

• Vad har ni för planer för framtiden? 
• Hur uppfattar ni LC? Hur tycker ni att er relation till LC är? 

 

Frågor till ICA-butik 
• Hur ser hanteringen av kartonger och returbackar ut? 

 

Frågor till Axfood AB  
• Anonymitet? 
• Varför vill ni ha vissa leveranser i kartong och vissa i returbackar? 
• Vilka är fördelarna och nackdelarna? 
• Hur sker leverans till slutkund? (Shell) 
• Hur stor andel av era varor levereras i returbackar? Hur kommer de andra 

varorna? 
• Hur mycket skulle det påverka er att gå över till ett alternativ? Skulle det vara 

genomförbart? Och vilket alternativ skulle ni helst vilja ha? 
• Vad har ni för planer för framtiden? 
• Hur uppfattar ni LC? Hur tycker ni att er relation till LC är? 

 

Frågor till Shell Select 
• Hur ser hanteringen av kartonger och returbackar ut? 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 3 – Beräkningar nuläge 
Kapitalbindningen

Returbackar
Antal returbackar per pall 200                
Antal pall 20                  
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 4 000             
Genomsnittslager 2 000             
Inköpspris samt pant 42,05             
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 84 100           Alt. kostnad per månad 5 995        
Genomsnittlig kapitalbindning per år 1 009 200      Alt. kostnad per år 71 945      

Kartonger
Antal kartonger per pall 800                
Antal pall 6                    
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 4 800             
Genomsnittslager 2 400             
Inköpspris samt pant 2,98               
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 7 152             Alt. kostnad per månad 510           
Genomsnittlig kapitalbindning per år 85 824           Alt. kostnad per år 6 118        

Total alternativkostnad per år 78 064     

WACC 7,13%
Eget kapital 13 532 337    75,46%
Främmande kapital 4 400 000      24,54%
Totalt kapital 17 932 337    100,00%
Avkastningskrav på eget kapital 8,0%
Låneränta 4,45%

Total emballagekostnad (7 ton korv)

Returbackar Kostnad Kapitalbindning
Inköpspris 2,05               2,05                                         
Etikettkostnad 0,08               0,08                                         
Summa styckkostnad 2,13               
Pant 40,00                                       
Summa styckkostnad inkl pant 2,13               42,13                                       
Summa per pall (200 st) 425,34           8 426,00                                  
Summa 7 st pallar 2 977,38        58 982,00                                
Kostnad pallplats 1 400,00        
Summa 4 377,38     4 204,80                                8 582,18  

Kartonger Kostnad
Inköpspris 2,98               
Etikettkostnad 0,06               
Summa styckkostnad 3,04               
Summa per pall (800 st) 2 430,77        
Summa 1 st pallar 2 430,77        
Kostnad pallplats 200,00           
Kapitalkostnad 173,29           
Summa 2 804,06     

 

 

 



 

Bilaga 4 – Beräkning ökat antal returbackar 

Kapitalbindningen

Returbackar
Antal returbackar per pall 200                
Antal pall 34                  
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 6 800             
Genomsnittslager 3 400             
Inköpspris samt pant 42,05             
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 142 970         Alt. kostnad per månad 10 192     
Genomsnittlig kapitalbindning per år 1 715 640      Alt. kostnad per år 122 307   

Kartonger
Antal kartonger per pall 800                
Antal pall 4                    
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 3 200             
Genomsnittslager 1 600             
Inköpspris samt pant 2,98               
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 4 768             Alt. kostnad per månad 340          
Genomsnittlig kapitalbindning per år 57 216           Alt. kostnad per år 4 079       

Total alternativkostnad per år 126 386  

WACC 7,13%
Eget kapital 13 532 337    75,46%
Främmande kapital 4 400 000      24,54%
Totalt kapital 17 932 337    100,00%
Avkastningskrav på eget kapital 8,0%
Låneränta 4,45%
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 – Beräkningar ökat antal kartonger 

Kapitalbindningen

Returbackar
Antal returbackar per pall 200                
Antal pall 6                    
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 1 200             
Genomsnittslager 600                
Inköpspris samt pant 42,05             
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 25 230           Alt. kostnad per månad 1 799     
Genomsnittlig kapitalbindning per år 302 760         Alt. kostnad per år 21 584   

Kartonger
Antal kartonger per pall 800                
Antal pall 8                    
Säkerhetslager -                 
Orderstorlek 6 400             
Genomsnittslager 3 200             
Inköpspris samt pant 2,98               
Genomsnittlig kapitalbindning per månad 9 536             Alt. kostnad per månad 680        
Genomsnittlig kapitalbindning per år 114 432         Alt. kostnad per år 8 158     

Total alternativkostnad per år 29 741  

WACC 7,13%
Eget kapital 13 532 337    75,46%
Främmande kapital 4 400 000      24,54%
Totalt kapital 17 932 337    100,00%
Avkastningskrav på eget kapital 8,0%
Låneränta 4,45%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 – Beräkningar emballagekostnad per korv och 
per år 
 

Total emballagekostnad (1 korv 100g)

Returbackar
Antal korvar per 7 ton 70 000           
Total emballagekostnad per 7 ton 8 582,18        (se bilaga 3)
Emballagekostnad per korv 0,12              

Kartonger
Antal korvar per 7 ton 70 000           
Total emballagekostnad per 7 ton 2 804,06        (se bilaga 3)
Emballagekostnad per korv 0,04              

Total emballagekostnad (årsproduktion 3 500 ton)

Returbackar
Antal korvar per 3 500 ton 35 000 000    
Total emballagekostnad per korv 0,12               
Emballagekostnad årsproduktion 4 291 088     

Kartonger
Antal korvar per 3 500 ton 35 000 000    
Total emballagekostnad per korv 0,04               
Emballagekostnad årsproduktion 1 402 028     

Skillnad i emballagekostnad per år 2 889 060      

 

 

 

 

 


