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Abstract 
Title:”How big can the environmental impact of a logistic flow be?”- To create a 

calculation model for the enviromental impact of an company in the automotive industry 

Author: Jakob Hägg & Niclas Hector 

Tutor: Åsa Gustavsson 

Examiner: Helena Forslund 

 

Background: One of the biggest threat of our time is the environmental impact caused 

by humans, for example thru emissions of greenhouse gases. The manufacturing industry, 

of which the automotive industry is a part, stands for a big part of these emissions, and 

today companies have to face big challenges regarding measuring and reducing of their 

carbon footprint. To work in a successful way with the environmental impact of a 

manufacturing industry, process mapping and identification of environmental parameters 

need to be done. 

 

Purpose: The purpose of this study is to do a situation analysis by identify what 

parameters in a logistic flew between the activities unloading goods and assembly at 

Scania Oskarshamn. Furthermore, the report supposed to create and develop a model for 

calculation of the environmental impact of a logistic flew based on environmental 

parameters. 

 

Methodology: This report is a case study that have been performed at the Scania site in 

Oskarshamn. The report aim to create and develop a calculation model for calculation of 

the environmental impact of a logistic flew. Empirical material has been collected thru 

both interviews and by searching in Scania´s own database. In order to create the model, 

a situation analysis was made by performing a process map and then environmental 

parameters was identified. Employers at Scania tested the calculation model, which is the 

result of this study, in order to secure the function of the model. 

 

Conclusions: A specific flew of goods between the activities unloading goods and 

assembly was identified and several environmental parameters was detected and grouped 

in the three categories; energy use, resource consumptions and waste. Calculations are 

performed in CO2 equivalents according to the global warming potential named by UN 

in the Kyoto protocol. This in order to enable comparisons between the different 

environmental parameters. The model is performed as an Excel model because this is the 

program that the company use for this types of calculations, and according to the author 

Excel is a program suitable for the kind of model making performed in this study. 
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Sammanfattning 
Titel: ”Det kan väl inte vara så mycket miljöpåverkan i ett logistikflöde?”- 

Att konstruera en beräkningsmodell för miljöpåverkan i interna logistikflöden på ett 

fallföretag inom fordonsindustrin 

Författare: Jakob Hägg & Niclas Hector 

Handledare: Åsa Gustavsson 

Examinator: Helena Forslund 

 

Bakgrund: Ett av vår tids största hot är den miljöpåverkan som människan ger upphov 

till, bland annat genom utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid. Den industriella 

industrin, av vilken fordonsindustrin är en del, står för en stor andel av dessa och enorma 

utmaningar ställs idag på företag att kunna mäta och reducera de klimatavtryck som 

verksamhet gör. För att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med en verksamhets 

klimatavtryck behöver en kartläggning av dess processer och identifierande av 

miljöpåverkande parametrar göras. 

 

Syfte: Rapportens syfte är att utifrån en nulägesbeskrivning identifiera miljöpåverkande 

parametrar i logistikflödet mellan lossning och monteringslinorna i monteringsverkstaden 

hos Scania i Oskarshamn. Vidare ämnar rapporten att presentera en beräkningsmodell för 

miljöpåverkan i det utvalda logistikflödet hos Scania i Oskarshamn, med relevanta 

nyckeltal som baserats på identifierade miljöpåverkande parametrar.    

 

Genomförande: Denna rapport är en fallstudie som genomförts på Scanias avdelning för 

hyttillverkning i Oskarshamn. Målet med arbetet har varit att konstruera en modell för 

beräkning av den miljöpåverkan som ett logistikflöde ger upphov till. Empiriskt material 

har inhämtats både genom intervjuer och data sökning i Scanias egna databaser avseende 

emballage. För att kunna konstruera en modell har en processkartläggning genomförts, 

sedan miljöpåverkande parametrar identifierats för att till sist möjliggjort utvecklandet av 

en modell för miljöberäkning. Denna modell har sedan testats på en pilotgrupp bestående 

av anställda på fallföretaget samt andra examensarbetare som genomfört andra fallstudier 

på företaget. 

 

Slutsats: Ett specifikt flöde mellan lossning av gods och montering har identifierats och 

avgränsats i studien där ett flertal miljöpåverkande parametrar identifierats i studerat 

logistikflöde och dessa har delats in i tre grundtyper: Energiutnyttjande, 

resursförbrukning och avfall. Miljöberäkningar genomförs i CO2-ekvivalenter i enlighet 

med FN:s global warming potential för att möjliggöra jämförelser mellan de olika 

miljöpåverkande parametrarna. Modellen presenteras i Excell-format då detta dels är det 

verktyg som fallföretaget anser är det mest använda men också för att programmet i sig 

lämpar sig utmärkt för den typ av modellbyggande som förekommit i detta arbete. 

 

Nyckelord 
Logistik, Supply Chain Management, Processkartläggning, Miljöpåverkan, 

Miljöparametrar, Beräkningsmodell, Fordonsindustrin, koldioxid, Emissioner 
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Inledning 
I det inledande kapitlet avhandlas en bakgrund av fallföretaget Scania och bakgrunden 

till det problem som Scania upplever finns med bristen på verktyg för mätning av 

logistikverksamhetens miljöpåverkan. En problemdiskussion mynnar sedan ut i de tre 

frågeställningar som sedan besvaras i studiens resultat. 

 

1.1 Företagsbakgrund 
Scania grundades 1891 och koncernen finns idag etablerad i över 100 länder och har drygt 

42 000 anställda. Verksamheten består av tillverkning av bussar, lastbilar, samt industri- 

och marinmotorer. Lastbilstillverkningen sker på flera olika platser runt om i världen. 

Lastbilshytter för den europeiska marknaden tillverkas i Oskarshamn medan motor, 

växellåda och slutmontering av den färdiga lastbilen sker i Södertälje, franska Angers och 

Zwolle i Nederländerna. För den latinamerikanska marknaden sker produktion av 

växellådor i Tucumán, Argentina medan motortillverkning, montering och övrig 

tillverkning sker i brasilianska Sao Paolo. Tillverkning av industri- och marinmotorer 

samt viss annan tillverkning finns utspridda på olika destinationer runt om i världen 

(Scania.com u.å.). 

 

Figur 1 Organisationsstruktur Scania Global, där rödmarkering visar avgränsning (egen figur) 
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Huvudkontoret är placerat i Södertälje och merparten av produktionen sker i Sverige på 

produktionsanläggningarna i Södertälje och Oskarshamn. Omsättningen för Scania-

koncernen uppgick 2014 till 97,3 miljarder kronor (Scania.com, u.å.). Dagligen anländer 

mellan 30 och 35 transporter från externa leverantörer med 1500 till 2000 kolli till Scania 

i Oskarshamn1. Utöver de externa transporterna så anländer gods var 40:e minut från 

någon av Scanias tre logistkcentraler lokaliserade på olika platser i Oskarshamn2. Scanias 

verksamhet i Oskarshamn avser tillverkning enbart av lastbilshytter och den totala 

årsproduktionen av hytter är ungefär 63 000. Antalet anställda beräknas för tillfället till 

cirka 2500. Anläggningen i Oskarshamn består av fem separata verkstäder. Pressverkstad, 

karossverkstad, grundmåleri, täcklacksmåleri samt montering. Scania är ISO-certifierade 

enligt standardiseringarna ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 avseende kvalitet och 

miljö (Scania.com, u.å.). 

 

Figur 2 Organisationsstruktur Scania Oskarshamn, där rödmarkering visar avgränsning (egen figur) 

 

Scania Oskarshamn består i huvudsak av två olika avdelningar. Manufacturing Body, 

MB, samt Manufacturing Cab, MC. Avdelningen MB ansvarar främst för de inledande 

stegen i tillverkningsprocessen och styr verksamheten genom press-, kaross-, 

                                                 
1 Anställd, Godsmottagning 2016-01-27 
2 Supervisor Packaging Break Down and Pool 2016-01-21 

Scania CV
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MB MC

MCQ
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grundmåleri- och täcklacksverkstäderna medan ansvaret för produktionsflöde och 

montering ligger hos MC. Som en underavdelning till MC hanterar MCL det logistikflöde 

som existerar i produktionsprocessen. Utveckling och förbättring av logistikflödet ligger 

hos avdelningen MCLD, Manufacturing Cab Logistic Development, där denna studie i 

huvudsak kommer att genomföras. Som en övergripande funktion parallellt med övriga 

avdelningar i MC, ligger kvalitetsavdelningen MCQ. 

 

1.1.1 Scania Production System, SPS 

Genom hela Scania-koncernen arbetar man med ett produktionssystem, SPS, inspirerat 

av Toyota Production System men omarbetat för att möta de specifika arbetssätt och 

värderingar som finns representerade på Scania (Scania.com, 2007). 

 

 

Figur 3 Scaniahuset, Scania.com 

 

Grunden i systemet är tre utarbetade värderingar: Kunden först, respekt för individen samt 

eliminering av slöseri. Dessa värderingar ska verka som grund för gemenskapen och 

kulturen i hela Scania-koncernen. För att fatta rätt beslut i strävan efter en ökad 

konkurrenskraft och ett mer tillfredsställande produktionssystem används fyra principer 

för vägledning. Dessa fyra principer är normalläge, rätt från mig, förbrukningsstyrd 

produktion och ständiga förbättringar. Normalläge avser ett standardiserat arbetssätt som 

utgår från ett balanserat flöde med en given takt. Att visualisera normal-processen ökar 

transparensen och gör avvikelser identifierbara på ett mer uppenbart sätt. Princip nummer 

två, rätt från mig, innebär att en avvikelse varken ska tas emot, skapas eller lämnas vidare 

i processkedjan. Ett standardiserat arbetssätt ska innehålla de verktyg som behövs för att 

utföra arbete tillfredsställande från första början så att fel och brister aldrig uppstår. 

Produktionen på Scania ska alltid vara förbrukningsstyrd och ingen produktion 

genomförs förens ett kundbehov uppmärksammats. Slöseri eller överproduktion ska inte 
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finnas. Den sista principen för att uppnå värderingar är att ständigt förbättra sig, på detta 

sätt kan all personal hela tiden bidra till att normalläget förbättras. I framtagandet av SPS 

var metodstyrning en central del av arbetet. Ett tidigare fokus enbart på resultat har 

skiftats till ett hybridfokus där faktorn hur resultatet uppnås är en lika central del som det 

faktiska resultatet. Slutligen för att uppfylla SPS syfte och mål går ledarskap som en röd 

tråd genom hela koncernens verksamhet (Scania.com, 2007). 

 

1.2 Problembakgrund 

Klimatförändringen anses vara det största hotet mot planeten och har därför fått stor 

uppmärksamhet (Heinonen et al., 2016). Som en följd av detta har miljöarbete fått allt 

större betydelse eftersom de flesta samhällen idag förstår vilken påverkan industrier har 

på både miljö och människors hälsa (Oberhofer & Dieplinger, 2014). Medvetenheten hos 

företag för miljöfaktorers påverkan på verksamheten och dess resultat ökar. Osäkerhet 

och risker förknippade med en verksamhet påverkar många, om inte alla, 

intressentgrupper runt verksamheten på något vis (DEFRA, 2006).  Redan i mitten på 

2000-talet ansåg Porter & Reinhardt (2007) att företag var tvungna att börja behandla 

koldioxidutsläpp som kostsamma, eftersom ett företag som producerar onödiga utsläpp i 

sina aktiviteter inte är operationellt effektivt. Utöver att förstå sin miljöpåverkan bör 

företag även förstå hur sårbara de är för klimatförändringar (Porter & Reinhardt, 2007). 

Företag har börjat ge miljövänlig produktion allt större fokus och de företag som arbetat 

med att göra sin produktion mer miljövänlig har varit framgångsrika, då de genom sitt 

miljöarbete kunnat effektivisera sina produktionsprocesser (Dubey et al., 2015).   

 

Processer kan ses som flöden när de studeras i en verksamhet enligt Ljungberg & Larsson 

(2012), vilket de menar beror på att många processdefinitioner kan härledas från 

industriell produktion. Inom industriell produktion studeras det fysiska flödet och det 

betraktas då snarare som en maskin där inget fokus ges interaktionen mellan resurser och 

omvärld (Ljungberg & Larsson, 2012). Logistik kan i produktion ses som konsten att 

flytta och förvara material för att kunna använda det på rätt plats i rätt tid, vilket gör att 

logistikfunktionen blir en viktig beståndsdel i produktion (Agapiou et al., 1998) och 

logistik är ett viktigt område där förbättringar av miljöpåverkan sker (Gonzalez-Benito & 

Gonzalez-Benito, 2006). Storhagen (2003) hävdar, att konkurrensfördelarna som kan 

vinnas i och med effektivare materialflöden blir en allt mer avgörande faktor i dagens 

logistikarbete. 
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Tydliggörande av kopplingen mellan framgångsrikt miljö- och ekonomiarbete kan i ett 

bolag skapas genom arbete med ett antal, för företaget relevanta, nyckeltal.  För att på ett 

framgångsrikt sätt kunna arbeta med dessa nyckeltal gäller det att de nyckeltal som 

används är relevanta och att de är kvantifierbara (DEFRA, 2006). En viktig del i ett 

företags miljöarbete är miljönyckeltal, som är numeriska mått som ger företaget viktig 

information om deras miljöpåverkan (Henri & Journeault, 2008). Miljönyckeltal ger en 

tydlig överblick över företagets miljöpåverkan och hjälper företagsledare att se den 

relevanta informationen för utvärdering av företagets prestationer (Horneaux Jr et al., 

2014). Christopher (2003) menar att det är av betydelse att inte använda sig av en allt för 

stor mängd nyckeltal då det är ett begränsat antal av ett företags nyckeltal som har 

avgörande påverkan på hur organisationen presterar, överdrivet användande av nyckeltal 

kan istället göra valet av åtgärd svårare. Betydelsen av miljömässiga kostnader som ett 

nyckeltal har ökat under senare år och minskning av kostnader knutna till miljöpåverkan 

är en viktig faktor i arbetet med hållbarhet i företag (Henri et al., 2014). 

 

Fordonsindustrin är en av de största sektorerna inom industrin (Förster, 2015, 

Kannegiesser, 2014) och sysselsätter 10 % av världens totala arbetskraft (Zailani et al., 

2015). Det är en industri där företagen är vinstorienterade och har som målsättning att 

vara långsiktigt lönsamma med en stark position på marknaden. Men det är också en 

bransch där företag förstått betydelsen av hållbarhetsarbete och detta inkluderas ofta när 

företagen sätter sina verksamhetsmål (Sukitsch et al., 2015).  En stor utmaning för 

fordonsindustrin är, enligt Günther et al (2015), att ersätta användningen av fordon med 

förbränningsmotorer som drivs av fossila bränslen med miljövänliga alternativ. Ett 

exempel de presenterar som en möjlig ersättare är eldrivna fordon. Fordonsindustrin har 

möjlighet att påverka mängden utsläpp på två olika sätt: (1) genom att minska utsläpp 

från produktion av fordon eller (2) minska mängden utsläpp som ett resultat av 

användning av fordon genom att istället använda miljövänliga fordon. Det är extra viktigt 

för fordonsindustrin att se över sin miljöpåverkan, då det är en bransch som har ett stort 

klimatavtryck (Günther et al., 2015). Fordonsindustrins klimatavtryck gör att trycket på 

hållbara lösningar från företagens intressenter blir större (Zailani et al., 2015). De 

arbetssätt som används inom fordonsindustrin bygger ofta på Toyota Production System 

och lean, som innebär ett arbete där olika typer av slöseri ska elimineras i produktionen. 

Dessa arbetssätt har visat sig ha positiv påverkan på fordonstillverkares miljöarbete, då 

miljömässigt slöseri kunnat reduceras genom lean-arbetet. Framför allt har 

http://www.defra.gov.uk)/
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fordonstillverkarna kunnat minska överproduktion och energikonsumtion. Det 

hållbarhetsarbete som sker i fordonsindustrin bygger inte enbart på att Original 

Equipment Manufacturer (OEM) väljer att arbeta med leverantörer som arbetar mer 

hållbart, även leverantörerna väljer underleverantörer som arbetar mer hållbart. 

Hållbarhetsarbete är ett iterativt arbete som hela tiden pågår i företag och för att bli mer 

hållbara behöver företag ständigt söka förbättringar och utveckling (Förster, 2015).  Som 

ett svar på de krav som ställs på företag om att vara mer miljövänliga vill Scania få en 

tydlig överblick över de miljöpåverkande faktorer som finns i deras flöden och ett verktyg 

för att mäta miljöpåverkan för att möjliggöra jämförelser av olika logistikalternativs 

miljökonsekvenser3.  

 

1.3 Problemdiskussion 

RQ1: Hur ser logistikflödet mellan inlastning och montering ut på avdelningen MC 

på Scania i Oskarshamn idag?  

 

Scania i Oskarshamn anser att det är ett problem att de inte vet hur flödet mellan inlastning 

och monteringslinorna påverkar miljön, vilka miljöpåverkande parametrar i detta 

logistikflöde som påverkar miljön och hur olika flöden eller flödesalternativ kan jämföras 

utifrån de miljöpåverkande parametrarna.4 För att kunna förbättra sina flöden måste 

företag veta hur de ser ut och då är en kartläggning ett viktigt första steg (Björklund, 

2012). Eftersom en kartläggning är grundläggande förutsättning för att kunna förbättra 

ett flöde så är en kartläggning en grundläggande faktor för att kunna lösa de två följande 

frågeställningar som denna rapport ämnar att svara på. Genom att kartlägga processens 

olika steg och den tidsåtgång de kräver kan bedömning göras angående vilka steg som 

kan effektiviseras (Rizet et al., 2012). Processer och flöden bygger ofta på många olika 

aktiviteter som krävs för att omvandla en enhet input till en enhet output, men problemet 

är att alla aktiviteter inte alltid är nödvändiga (Mattsson, 2012) och Ball & Smith (2012) 

menar att när ett behov av en förändring identifierats krävs kartläggning för att förstå hur 

förändring kan genomföras. Att förbättra en process utan att ha förståelse för de olika 

aktiviteter som den består av är ett problem (Klotz et al., 2008) och när en process ska 

förbättras är det svårt att veta vad som har störst förbättringspotential om förståelse för 

vilka aktiviteter som är av störst betydelse saknas (White & James, 2012). För att Scania 

                                                 
3  Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-18 
4  Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-25 
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ska kunna nå upp till sin målsättning om att prestera flöden i världsklass behöver de för 

att lyckas med detta kartlägga hur logistikflödet ser ut och var miljöpåverkan sker5.  

 

RQ2: Vilka miljöpåverkande parametrar går att identifiera i logistikflödet mellan 

inlastning och montering på avdelningen MC på Scania i Oskarshamn idag och hur 

kan dessa kvantifieras till CO2-ekvivalenter? 

 

Produktion av fordon förbrukar stora mängder naturresurser genom hela 

försörjningskedjan och genererar mycket avfall. Detta är ett problem som i kombination 

med att tillverkarnas fokus ofta ligger på att skapa vinst gör att miljöpåverkan är stor 

(Drohomeretski et al., 2015). Att produktion av fordon generera stora mängder avfall är 

ett problem hos Scania i Oskarshamn och i det studerade flödet går det att identifiera stora 

mängder avfall (Direkt observation, 2016-03-24). Ett problem som företag står inför när 

de vill göra sin supply chain mer miljövänlig är hur de behåller effektiviteten i 

verksamheten (Bazan et al., 2015). Christopher (2003) menar att implementering av 

kvantifier- och mätbara nyckeltal väsentligt underlättar identifikation av kritiska områden 

där ett företags verksamhet kan effektiviseras för att bättre tillfredsställa uppsatta mål, till 

exempel avseende miljö.  Agapiou et al. (1998) menar att logistik fått större betydelse 

inom produktion och Ilsuk & Hokey (2011) är av uppfattningen att logistikens allt större 

betydelse resulterar i fler biprodukter, där CO2-emissioner är ett vanligt exempel. Dessa 

biprodukter har fått allt större fokus av företag som ett viktigt förbättringsområde och 

enligt Kostin et al. (2015) tenderar företags arbete med förbättring av sin miljöpåverkan 

att resultera i att för mycket fokus ägnas åt att optimera växthusgasutsläpp, vilket kan 

resultera i ökad miljöpåverkan av andra faktorer än växthusgaser. I logistikflödet mellan 

inlastning och monteringslinorna på Scania i Oskarshamn finns idag inget konkret 

miljöfokus och på anläggningen i helhet är det framför allt buller som de försöker 

reducera6 och ett behov av att identifiera vilka miljöpåverkande faktorer som orsakas av 

deras flöden existerar. Storhagen (2003) menar att en drivkraft i företags miljöarbete är 

att följa rådande lagar och regler för miljöpåverkan, men även en vilja och ambition att 

ligga före restriktioner och lagar kan vara en drivande faktor och för att lyckas med det 

måste kunskap om vilka parametrar som är av vikt utredas. Det är samtidigt viktigt för 

större företag med komplexa flöden av gods och transporter, att undvika risker då dessa 

                                                 
5  Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-25 
6 Environmental Coordinator, Scania CV Oskarshamn 2016-01-26 
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företag tenderar att få skulden för miljöproblem som beror på deras underleverantörer 

(Styles et al, 2012).  

 

RQ3: Hur kan en beräkningsmodell med relevanta nyckeltal för miljöpåverkan 

konstrueras för logistikflödet mellan inlastning och montering på avdelningen MC 

på Scania i Oskarshamn idag?  

 

Enligt Ng et al. (2014) är det viktigt att kvantifiera miljöpåverkan för att kunna reducera 

den. För att vara konkurrenskraftiga i ett långtidsperspektiv vill Scania kunna vara mer 

lönsamma, förbättra sin effektivitet, ta ett ökat socialt och etiskt ansvar samt bidra till en 

minskad miljöpåverkan. Tillsammans med sina kunder och leverantörer vill Scania leda 

utvecklingen mot ett skifte i hållbarhetsutvecklingsarbete (Scania, 2014). Detta 

överensstämmer med att Storhagen (2003) menar att; tillgodose kunder och leverantörers 

förväntningar och att värna om miljön av eget intresse är moderna företagsekonomiska 

drivkrafter. Att enbart styra företag utifrån finansiella mått anses vara otillräckligt, då 

dessa mått enbart ser på vad som hänt i företaget och tar därmed inte hänsyn till vad som 

kommer hända (Kaplan & Norton, 1996). Det stora problemet med icke-finansiella mått 

är att det kan vara svårt att se samband mellan måtten och vinst (Henri & Journeault, 

2008). Detta kan ses som en del i Scanias problem eftersom de i stora drag fokuserar på 

mätning av finansiella mått i sitt logistikflöde, men delvis saknar mått för den 

miljöpåverkan som uppstår samt var denna påverkan uppstår7. Christopher (2005) menar 

att styrning av logistikflöden kan genomföras på ett bättre och mer effektivt sätt genom 

användande av icke-finansiella nyckeltal då dessa tydligare knyter samman ett företags 

logistikverksamhet med strategiskt långsiktiga mål. Detta kan tydligt kopplas till det 

Styles et al. (2012) konstaterar, att bristen på standardmått för hållbarhet är ett problem, 

vilket även går att se på Scania då de i nuläget inte har några prestationsmått på 

miljöpåverkan i sitt logistikflöde8. Eftersom kravet att göra supply chains i 

fordonsindustrin grönare blir behovet av prestationsmätning större (Olugu et al., 2011), 

därför blir det tydligt att Scania behöver använda prestationsmått även för sin 

miljöpåverkan. Enligt Perotto et al. (2008) är ett av de största problemen med mätning av 

miljöprestationer måttens osäkerhet i relation till olika indikatorer, vilket inte alltid tas i 

beaktning. Stora företag har, enligt Henri & Journeault (2008), mer resurser att investera 

i att utveckla modeller med nyckeltal för miljöpåverkan, men problemet är att resurserna 

                                                 
7 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-27 
8 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-19 
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inte alltid allokeras rätt. Enligt Issa et al. (2015) är ett stort problem gällande 

miljönyckeltal att det saknas klara riktlinjer för implementering av de utvalda nyckeltalen.  

 

På senare tid har fokus inom miljöarbete flyttats till att fokusera på hela företagets supply 

chain (Olugu et al., 2011). Scania utför idag arbete med kartläggning av miljöpåverkan 

från transporter kopplade till företagets produktion men saknar helt metoder för att mäta 

den påverkan på miljön som kan kopplas till logistikflödet9. Visst underlag för 

kartläggning och identifikation av avfallsgenerering i samband med industriell 

produktion finns beskrivet av Kurdve et al. (2015) men denna modell är dock allt för snäv 

för att tillgodose de krav som finns på Scania avseende identifikation av miljöpåverkan. 

Författarna har av den anledningen av Scania fått i uppdrag att ta fram en helt ny 

beräkningsmodell för logistikflödets miljöpåverkan. 

 

1.4 Problemformulering 

 Hur ser logistikflödet mellan inlastning och montering ut på avdelningen MC på 

Scania i Oskarshamn idag?  

 Vilka miljöpåverkande parametrar går att identifiera i logistikflödet mellan 

inlastning och montering på avdelningen MC på Scania i Oskarshamn idag och 

hur kan dessa kvantifieras till CO2-ekvivalenter? 

 Hur kan en beräkningsmodell med relevanta nyckeltal för miljöpåverkan 

konstrueras för logistikflödet mellan inlastning och montering på avdelningen MC 

på Scania i Oskarshamn idag?  

 

1.5 Syfte 

Rapportens syfte är att utifrån en nulägesbeskrivning identifiera miljöpåverkande 

parametrar i logistikflödet mellan lossning och monteringslinorna i monteringsverkstaden 

hos Scania i Oskarshamn. Vidare ämnar rapporten att presentera en beräkningsmodell för 

miljöpåverkan i det studerade logistikflödet hos Scania i Oskarshamn, med relevanta 

nyckeltal som baserats på identifierade miljöpåverkande parametrar.    

 

1.6 Avgränsningar 
Studien har bedrivits på Scanias produktionssite i Oskarshamn som producerar de hytter 

som sedan monteras på övriga lastbilskroppen på andra fabriker lokaliserade både i 

                                                 
9 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-20 
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Sverige och i Europa. Även produktion av färdiga hytter som byggsats tillverkas för att 

sedan skickas till fabriker utanför Europa, bland annat Indien. Detta flöde bedöms dock 

vara allt för komplext för att hinna studeras under denna forskningsrapport varför 

avgränsningar gjorts avseende vilka delar som ska studeras. Enligt projektansvarig10 är 

den del som är lämplig att studera avseende miljöpåverkan det logistikflöde som finns i 

anslutning till monteringen av själva hytten. En kartläggning av transporters 

miljöpåverkan görs redan av koncernen centralt och det är därför av större intresse för 

projektansvarig att den miljöpåverkan som det interna logistikflödet bidrar till utreds. 

 

Vid beräkningar av miljöpåverkan i det interna flödet har detta avgränsats till området 

mellan inlastning och monteringslinorna. De delar av logistikkedjan som ligger före 

aktiviteten inlastning; transporter av material och leverantörsaktiviteter, har valts bort 

som studieobjekt då de i fallet med transporter, som tidigare nämnts alltså redan 

undersöks och att studera miljöpåverkan i leverantörsledet har bedömts som både för 

komplext och anses av uppdragsgivaren Scania inte vara det primära intresset. I andra 

änden av logistikflödet har avgränsningen gjorts från montering av själva produkten då 

denna process av Scania anses som en separat del av verksamheten.  

 

 

Figur 4 Avgränsningar rödmarkering visar avgränsning (egen illustration) 

Det existerar enligt både Kurdve & Wiktorsson (2013) och DEFRA (2006) ett flertal olika 

mätbara nyckeltal för miljöpåverkan av produktion i tillverkande företag. Av tidsskäl 

kommer denna studie inte att avhandla samtliga av dessa. Istället har de nyckeltal som är 

identifierbara i det flöde som existerar idag valts ut för studien och det nyckeltal som 

fokuserats på är CO2-emissioner eftersom det är i denna enhet som Scania främst är 

intresserade av avseende miljöpåverkan11 vilket också är den vanligast förekommande 

enheten att mäta miljöpåverkan i. Studien behandlar inte de miljöavsnitt som rör 

                                                 
10 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-02-11 
11 Inbound Logistics Sustainability Manager Scania Södertälje 2016-03-02 
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arbetsmiljö utan fokuserar på faktorer som påverkar yttre miljö då det är utredning av 

dessa som det identifierade problemet i uppdragsbeskrivningen från projektansvarig12. 

 

Figur 5 Fabrikslokalen layout, Scania Oskarshamn 

                                                 
12 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-02-11 
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1.7 Begreppslista 
 

Vissa begrepp och definitioner som kan vara interna på Scania eller vanligt 

förekommande i litteratur avseende miljöpåverkan och enbart förekommer flyktigt i 

denna rapport har här sammanställts i tabell med en kortare förklaring 

 

 

 

  

 

Plattform Plats i logistikområdet där kittning sker för att sedan lastas på truck-

tågvagnar. Varje monteringslina har en egen plattform. 

Moving floor 
Teknik som lastar på och av hela lastbilslaster genom att golvet i 

lastbilen och på lastbryggan fungerar som en conveyor. Idag finns det 

fyra stycken moving floor i det avgränsade området.  

Reject En del i flödet vid inlastning av helpallar till höglagret där pallar som 

inte tillåts åka direkt in i höglagret inspekteras och eventuellt repareras. 

Sekvensmaterial Material som levereras till monteringslinorna baserat på sekvens 

utifrån den aktuella produktionstakten. 

Kittning Material till ett tillverkningsobjekt plockas ut ur lager och levereras till 

produktionen i ett kit (Jonsson & Mattsson, 2011). 

EDI Electronic Data Interchange, data överförs från ett datasystem till ett 

annat (Jonsson & Mattsson, 2011).  

OEM-företag Avser den sista kunden i en försörjningskedja som är det företag som 

säljer slutprodukten till kund (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Livscykelanalys 

(LCA) 

Metod för att utvärdera miljökonsekvenser av en produkt eller tjänst 

som ser till hela livscykeln (Baumann & Arvidsson, 2015). 

Klimatneutral 

Avser när de klimatavtryck ett företag eller en organisation ger upphov 

till är noll, detta kan ske inte enbart genom minskade utsläpp utan också 

genom köp av utsläppsrätter investeringar i projekt eller liknande som 

sedan kan tillgodoräknas i den egna klimatredovisningen (Abbott 

2008) 

Tabell 1 Begreppslista 
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2 Metod 
Rapportens andra kapitel berör de metoder som använts vid arbetet med denna studie. 

Vilka kvalitetskriterier som tagits i beaktning och hur datainsamlingen gått till. En 

redogörelse för de verktyg och modeller som använts i studien finns också representerade 

här. Sist i kapitlet finns en metodsammanställning. 

 

2.1 Forskningsmetod 
Kvalitativ forskning avser forskning där huvudfokus vid datainsamling och analys är på 

ord snarare än numerisk data och är generellt konstruktionistisk, induktiv och tolkande. 

Men kvalitativa undersökningar kan se väldigt olika ut i sin utformning beroende på 

forskarens egna syn. Med kvantitativ forskning menas en typ av forskning där fokus vid 

insamling och analys på kvantifiering och är i stora delar byggd enbart på numerisk data. 

Denna metod är mer naturvetenskaplig i sin modell av forskningsprocessen och är oftast 

objektiv och deduktivt i sin uppbyggnad och linjär till utförandet (Bryman & Bell 2005).  

 

Denna rapport är tudelad i avseende på forskningsmetoden där de första tre 

frågeställningarna krävt en kvalitativ forskningsmetod, fokuseringen vid insamling av 

data, samt analys av densamma, i denna del av rapporten har präglats av en förståelse för 

individens uppfattning om situationen. Den avslutande frågeställningen, gällande en 

beräkningsmodell för miljöpåverkan, har däremot besvarats med forskning av kvantitativt 

slag där en objektiv syn på verkligheten har eftersträvats. Arbetet med denna 

frågeställning har följt en tydlig linjär väg. 

 

2.2 Undersökningsdesign 
En forsknings utformning och design är det som sammankopplar en studies inledande 

frågeställning med de insamlade empiriska data och slutligen leder till en slutsats efter 

genomförd forskning. Behovet av en adekvat undersökningsdesign existerar främst av 

den anledningen att risken för ett glapp mellan insamlat empiriskt material och 

frågeställning ska elimineras (Yin & Nilsson, 2007). Bryman & Bell (2005) nämner fem 

olika varianter på undersökningsdesigner: surveystudier, komparativa undersökningar, 

longitudinella undersökningar, experimentell design samt fallstudier. De menar att det 

som är ramen för insamlingen och analysen i forskning är undersökningsdesignen. 

Prioriteringarna som gjorts avseende olika aspekter i forskningen avspeglar vilken 

undersökningsdesign som valts. 
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Denna studie är en fallstudie då den djupgående studerar ett fall, i detta fall en 

organisation, för att forskarna ska få fördjupad förståelse av detta (Stake, 1995). En 

forskares vilja att uppvisa ett specifikt falls unika drag är det som tydligt urskiljer 

fallstudier från andra typer av undersökningsdesigner. En fallstudie kan bedrivas med 

såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2005) Utökning av den 

totala kunskapen avseende politiska, sociala, gruppmässiga och organisatoriska 

företeelser kan ses som fallstudiens primära syfte. Behovet av en fallstudie belyses ofta 

av en önskan om förståelse för en viss komplexitet (Yin & Nilsson, 2007). I denna studie 

kommer denna önskan från Scania som önskar få en bättre överblick på den 

miljöpåverkan som orsakas av deras logistikflöden. Enligt Yin & Nilsson (2007) ska 

beslut fattas om huruvida en- eller flerfallsstudie ska genomföras och i detta fall har en 

enfallsstudie genomförts då alternativet att studera flera olika fall inte anses applicerbart, 

då uppdragsbeskrivningen från Scania för detta examensarbete enbart avsåg 

undersökning på deras bolag. En fördel med att genomföra enfallsstudie är enligt Voss 

(2002) att forskaren kan fördjupa sig mer i det specifika fallet och därmed nå en 

utförligare slutsats. 

 

2.3 Datainsamling 
Fallstudier baseras ofta på kvalitativ data, men detta ska inte hindra forskaren från att leta 

efter objektiva data. Förutsättningarna att få tag i objektiva data för en fallstudieforskare 

är bra, då denne har direkt tillgång till data (Voss et al., 2002).  

 

2.3.1 Tre principer för datainsamling 

Yin & Nilsson (2007) presenterar tre huvudprinciper som forskare ska ta i beaktning vid 

datainsamling: (1) användning av flera informationskällor, (2) skapa en databas för 

fallstudien och (3) skapa en beläggs- eller beviskedja.   

 

Att enbart förlita sig på en informationskälla är inte att rekommendera vid fallstudier, 

istället ska forskaren använda sig av flera olika informationskällor eftersom en av 

styrkorna med fallstudier är att forskaren kan använda sig av flera olika 

informationskällor. Dessutom kan behovet av flera informationskällor antas vara större 

för fallstudier än andra studiedesigner som exempelvis experiment eller surveystudier. 

Genom att använda sig av flera informationskällor kan en fallstudieforskare skapa 

samstämmighet i studien och det ger mer validitet till de slutsatser som fallstudien 

resulterar i om flera informationskällor styrker varandra (Yin & Nilsson, 2007). För att 
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säkra studiens validitet har författarna genomgående använt sig av flera olika 

informationskällor. Flera källor har även använts för att ge en övergripande och 

heltäckande bild av problemet. 

 

2.3.1 Dokument 

Skriftliga källor som administrativa dokument, mötesprotokoll eller liknande kan ha 

relevant betydelse för en fallstudie, men de bör användas med viss försiktighet eftersom 

de kan innehålla skevheter. Det forskaren bör ha i åtanke är att mötesprotokoll sällan är 

ordagranna och därmed genomgår en redigering innan publicering. För att säkerställa 

studiens validitet bör forskaren därför värdera dokumentets riktighet. När en fallstudie 

genomförs har dokumentet främst som betydelse att styrka information som hämtats från 

andra källor (Yin & Nilsson, 2007). I studien har författarna försökt att undvika 

mötesprotokoll och liknande material, på grund av de möjliga skevheter som Yin & 

Nilsson (2007) menar är vanliga. De gånger denna typ av dokument har använts har 

författarna varit försiktiga och inte bara antagit att det som skrivits är sanning.  

 

2.3.2 Arkivmaterial 

Betydelsen av arkivmaterial kan variera från fallstudie till fallstudie, men om forskaren 

finner att det är av betydelse kan det användas tillsammans med andra datakällor. För att 

säkra studiens validitet bör forskaren, efter att beslut fattats om att använda arkivmaterial, 

noggrant ta reda på under vilka omständigheter materialet har skapats, då 

omständigheterna har betydelse för vilken trovärdighet källan har. Det är viktigt för 

forskaren att ha i åtanke att även kvantitativ information kan presenteras med ett 

bakomliggande syfte och att det därför inte går att helt lita på att siffrorna som presenteras 

stämmer. Arkivmaterial kan vara exempelvis klientregister, organisationstablåer, kartor, 

förteckningar, surveydata och personliga register (Yin & Nilsson, 2007).  Författarna till 

rapporten har använt sig av arkivmaterial i form av organisationskartor, processkartor och 

emballagedata som de fått tillgång till genom fallföretaget. För att säkra validiteten har 

författarna även skapat egna processkartor och fabrikslayoutkartor för att säkerställa att 

informationen som används är riktig och därför är den generella bedömningen som 

författarna gjort att det material som presenterats av fallföretaget varit trovärdigt. 
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2.3.3 Intervjuer 

Att använda sig av intervjuer är, enligt Gillham (2000), väldigt tidskrävande när en 

fallstudie genomförs. Voss et al. (2002) säger dock att merparten av informationen som 

en fallstudie baseras på samlas in genom intervjuer och Yin & Nilsson (2007) menar att 

intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie. De intervjuer som 

används påminner ofta om styrda samtal snarare än strukturerade intervjuer. Vid 

fallstudier görs även en distinktion mellan respondenter och informanter, där 

respondenter svarar på frågor vid intervjuer och en informant hjälper forskaren att få 

ytterligare inblick i verksamheten och tipsar om hur forskaren kan finna ytterligare 

information. En intervjuform som kan användas i fallstudier är den fokuserade intervjun, 

där forskaren genom att följa en strukturerad frågeordning vill bekräfta, för forskaren, 

redan kända faktapåståenden (Yin & Nilsson, 2007).  Intervjuer utförs vanligtvis av en 

person, men det kan vara en fördel om intervjuerna utförs av två eller fler personer. De 

kan då spela olika roller där den ena leder intervjun och den andra sköter datainsamlingen. 

För att säkerställa kvaliteteten på intervjuerna är det bra att återkoppla till den intervjuade 

och få denna att verifiera det transkriberade materialet (Voss et al., 2002).  Författarna till 

denna rapport har använt den metod som föreslås av Yin & Nilsson (2007) för intervjuer 

och har därmed använt sig av strukturerade samtal för merparten av 

informationsinsamlingen. Intervjuerna har utförts av två personer (författarna), som då 

spelat olika roller precis som föreslås av Voss et al. (2002). Likaså har författarna 

återkopplat till respondenterna för att verifiera det transkriberade materialet för att 

kvalitetssäkra studien. 

 

2.3.4 Direkt observation 

Genom att besöka platsen där studien utförs kan forskare göra direkta observationer av 

det studerade objektet. En observation kan vara både formella eller tillfälliga 

datainsamlingar och kan exempelvis baseras på observationer av arbetet i en fabrik. 

Informationen som samlas in genom direkta observationer kan hjälpa forskaren att förstå 

hur arbetet fungerar i det studerade objektet idag, vilket kan vara av stor betydelse för hur 

arbetet kan förbättras. För att öka reliabiliteten i de observationer som genomförs kan 

flera observatörer inkluderas (Yin & Nilsson, 2007). Författarna till rapporten har samlat 

in material genom att genomföra direkta observationer av studieobjektet, som i detta fall 

är det interna logistikflödet i monteringen och eftersom författarna varit flera personer 

vid observationerna har studiens validitet säkrats i enlighet med Yin (2007). 
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2.3.5 Deltagande observation  

En deltagande observation innebär att forskaren passivt studerar en organisation genom 

att inneha en specifik roll i organisationen, som exempelvis kan vara medarbetare. 

Fördelen med att samla in information genom deltagande observation är att forskaren kan 

få tillgång till material och resurser som annars inte skulle vara tillgängliga. Den inblick 

som forskare ges genom deltagande observation kan dock ge upphov till vissa skevheter 

som kan påverka studiens validitet, då det finns en risk att forskaren börjar sympatisera 

med företaget och därmed kan försvara handlingar som företaget utför. Att exempelvis 

försvara företaget överensstämmer inte med god vetenskaplig praxis (Yin & Nilsson, 

2007). Författarna har under tiden som rapporten skrivits varit en del av 

logistikutvecklingsavdelningen (MCLD) på Scania CV i Oskarshamn och kan därmed 

antas ha genomfört en deltagande observation baserat på de kriterier som presenteras av 

Yin & Nilsson (2007). Genom den deltagande observationen har författarna givits 

möjlighet att få tillgång till information som inte annars skulle vara tillgänglig. En risk 

med deltagande observation är att författarna sympatiserar med företaget och därmed inte 

ser situationen objektivt. Detta anser författarna att de tagit hänsyn till under 

rapportskrivandet och författarna har inte försvarat några av företagets handlingar och 

därmed bör studiens validitet vara säkrad. 

 

Rörande de olika observationsteknikerna menar Gillham (2000) att de resulterar i olika 

typer av information och att en kombination av de båda därför kan användas inom 

fallstudier. Likaså menar han att observationer enbart utgör en del av 

informationsinsamlingen som krävs vid en fallstudie. Observationer är tidskrävande och 

deras validitet kan ifrågasättas, då observationer kräver mycket av forskaren. Det som är 

fördelaktigt med observationer är att de inte bygger på någon annan människas tolkning 

av vad som sker, istället är det forskarens direkta uppfattning av vad som sker. De 

observationer som författarna gjort under skrivandet av denna rapport har varit 

tidskrävande, men de har hjälpt författarna att skapa en egen bild av det flöde som 

studerats. Författarnas tolkning av de olika observationsteknikerna som presenteras av 

Yin & Nilsson (2007) är att direkt observation är de observationer som författarna gjort 

av specifika aktiviteter i de studerade flödena. Deltagande observation är den 

informationsinsamling som skett löpande under studiens gång som en del i att författarna 

utfört arbetet på plats hos Scania CV.  
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2.4 Kvalitetskriterier 
En empirisk studies kvalitet kan värderas utifrån fyra kriterier och eftersom en fallstudie 

är en empirisk studie går dessa kriterier att applicera på den. De fyra kriterierna är (1) 

begreppsvaliditet, (2) intern validitet, (3) extern validitet och (4) reliabilitet. Fallstudier 

har kritiserats för att forskare inte formulerar mått som är tillräckligt operationella och att 

studien därmed saknar begreppsvaliditet (Yin, 2007).  

 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

För att uppfylla kravet om begreppsvaliditet måste forskare: (1) välja ut de specifika 

förändringar som ska studeras och koppla dessa till undersökningens målsättning samt 

(2) visa att måtten som valts ut reflekterar de specifika förändringar som valts ut för 

studien. För att öka begreppsvaliditeten kan forskaren använda sig av tre olika 

tillvägagångssätt i en fallstudie, där den första är att flera empiriska källor används, den 

andra är att en beläggskedja skapas och den tredje bygger på att nyckelinformanter tillåts 

granska ett utkast till fallstudierapporten (Yin & Nilsson, 2007). Författarna till rapporten 

har valt att tydligt presentera vilka förändringar som studien har studerat och presenterat 

utifrån vilka mått dessa valts att studeras. För att säkerställa begreppsvaliditeten i denna 

rapport har författarna använt sig av flera empiriska källor, som har legat till grund för 

skapandet av en beläggskedja. Författarna har även använt sig av nyckelinformanter som 

har granskat rapporten innan den lämnats in. I rapporten har de begrepps som används 

tydligt definierats i tabell och för att undvika förvirring har miljöpåverkan använts som 

begrepp avseende utsläpp av CO2-emissioner. 

 

2.4.2 Intern validitet 

Enligt Voss et al. (2002) innebär intern validitet att forskare genomför kausala studier för 

att se om en händelse leder till en annan och därmed kan denna logik, enligt Yin & Nilsson 

(2007), inte appliceras på explorativa eller deskriptiva studier. Inom fallstudieforskning 

kan intern validitet främst kopplas till att forskaren vill dra hållbara slutsatser. Hållbara 

slutsatser kan forskaren dra om alla rivaliserande förklaringar och möjligheter uteslutits 

och om de belägg som finns är samstämmiga (Yin & Nilsson, 2007). För att säkerställa 

den interna validiteten har författarna till denna rapport arbetat med att säkerställa att de 

slutsatser som arbetet resulterat i är hållbara och att det inte finns några rivaliserande 

förklaringar och möjligheter. Vidare har författarna även sett till att det funnits belägg för 

de slutsatser som dragits. Författarna till denna rapport har säkerställt att de kausala 

samband som funnits är korrekta och att ingen z-faktor påverkat resultatet.  
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2.4.3 Extern validitet 

Genom extern validitet undersöker forskaren om studien kan generaliseras och därmed 

appliceras på andra områden (Voss et al., 2002). Fallstudier har kritiserats med avseende 

på extern validitet främst på grund av att kritiker ansett att ett individuellt fall inte kan 

generaliseras till att gälla för andra fall. Här är det viktigt att forskare generaliserar sina 

resultat till teorier snarare än till andra fallstudier, för att kravet om extern validitet ska 

uppfyllas (Yin & Nilsson, 2007). Den externa validiteten för denna studie säkerställs 

genom att författarna är medvetna om att de resultat som studien resulterat i inte kan 

generaliseras till alla företag. För att säkerställa den externa validiteten har resultaten 

därför generaliserats till teorier istället för andra fall.  

 

2.4.4 Reliabilitet  

Det sista kvalitetskriteriet kontrollerar huruvida en annan forskare kan följa samma metod 

och komma fram till samma resultat. För att minimera fel och skevheter i en studie 

används reliabilitetskriteriet. Genom att dokumentera sitt tillvägagångssätt kan forskare 

uppfylla kravet om reliabilitet (Yin & Nilsson, 2007). För att uppfylla kravet om 

reliabilitet har författarna till denna rapport noga beskrivit sin arbetsgång och de metoder 

som tillämpats i studien. 

 

2.5 Datatriangulering 
Flera metodforskare inom fallstudier och praktisk forskning menar att ett sätt att säkra 

validitet i forskning är att använda sig av en metod som kallas triangulering (Leedy & 

Ormrod, 2009; Gillham, 2000; Stake, 1995; Yin & Nilsson, 2007). Triangulering innebär 

att information om ett visst ämne samlas in från flera olika källor, med förhoppning om 

att de ska vara samstämmiga om en hypotes eller frågeställning (Leedy & Ormrod, 

2009).  Yin & Nilsson (2007) säger att det finns fyra typer av triangulering, men väljer 

att fokusera på triangulering av datakällor. Han väljer att beskriva datatriangulering som 

en bekräftelsestrategi, som om den används rätt kan hjälpa forskaren med 

begreppsvaliditeten. Om någon data inte stämmer överens med det övriga materialet som 

samlats in behöver inte det betyda att det är en osann data, utan det kan bero på att 

trianguleringspunkt saknas (Gillham, 2000). Genomgående i arbetet med denna rapport 

har författarna försökt att säkerställa att data som använts är sann och detta har skett 

genom datatriangulering. Författarna har i största möjliga utsträckning försökt styrka data 

med flera källor.  
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2.6 Källkritik 
Ett av källkritikens huvudmål är att bedöma huruvida information är sann eller ej. Det 

andra huvudmålet är att forskaren ska visa hur denne har kommit fram till en viss 

kunskap.  En källa är ursprunget till kunskap och källkritik bygger på fyra principer, som 

presenteras nedan (Thurén, 2013).   

 

2.6.1 Äkthet 

Det första kriteriet som presenteras av Thurén (2013) är äkthet, som bygger på att källan 

är vad de utgör sig för att vara. Vad som är äkta eller inte är inte alltid självklart och det 

kan vara svårt att dra en gräns mellan de båda. Ett sätt att styrka äktheten hos en källa är 

att styrka den med flera källor (Thurén, 2013). Författarna till denna rapport har använt 

sig av flera källor för att styrka äktheten hos det material som används, så ofta detta varit 

möjligt.  

 

2.6.2 Tidssamband 

En generell princip inom källkritik är att det är större risk att en äldre källa inte stämmer 

och att nyare material är att föredra. Kravet på samtidighet hos källan är viktigare om det 

är mer detaljerad information, vilket beror på glömska. En annan anledning till att 

forskare bör söka samtida källor är tradering, som innebär att en källa inte är primär. 

Källan har behandlats i flera led och kan därför ha ändrats. Primärkällor är alltid att 

föredra över sekundärkällor (Thurén, 2013). För att uppnå principen om tidssamband har 

författarna till denna rapport försökt använda sig av nyare källor när det varit möjligt och 

äldre källor har framför allt bara använts om de anses vara primärkällor. 

  

2.6.3 Oberoende 

Att en källa ska vara oberoende betyder att den ska kunna stå för sig själv. Den ska inte 

vara ett referat eller avskrivning av någon annan källa. De vittnen som källan baseras på 

ska inte ha varit utsatta för någon typ av påverkan. Olika exempel av påverkan kan vara 

att: ha pratat med andra som varit med om samma händelse, ha läst om eller sett bilder 

från händelsen, utsatts för ledande frågor, utsatts för tvång eller att vittnet sagt det som 

förväntats av denne. En källas oberoende kan också påverkas av tradering, som nämns 

ovan (Thurén, 2013). Författarna till rapporten har genomgående försökt använda enbart 

oberoende källor, för att säkra att informationen som använts i rapporten inte är ett resultat 

av hot eller grupptryck.   
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2.6.4 Tendensfrihet 

Innebär att forskaren inte ska påverkas av att någon försöker förmedla en falsk bild av 

verkligheten, genom att manipulera en källa. Ett bra sätt att undvika tendens på är att 

förmedla båda parternas bild av en specifik situation för att forskaren ska kunna styrka 

sin trovärdighet (Thurén, 2013).  Genomgående i rapporten har författarna haft för åsikt 

att presentera flera sidor av de olika argument som presenteras för att kunna komma fram 

till så tendensfria beslut som möjligt. 

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

I avseende på etiken i ett forskningsarbete menar Bryman & Bell (2005) att de 

frågeställningar, och de skepnader dessa kan uppträda i, kan delas in i fyra 

huvudkategorier: (1) skada för en i forskningen deltagande person, (2) deltagaren har inte 

lämnat sitt samtycke till att delta i forskningen, (3) Om forskningen kan upplevas som ett 

inskränkande på deltagarens privatliv eller (4) om viktig information undanhålls från 

deltagaren eller om studien genomförs på annat sätt eller i annat syfte än vad deltagaren 

har fått det beskrivet. Var gränsen mellan de olika principerna, eller kategorierna går kan 

vara svårt att identifiera. 

 

Om forskning kan leda till någon form av skada för deltagaren, såväl psykiskt, fysiskt 

eller mentalt, anses den av de allra flesta forskare inte vara acceptabelt. Ansvaret för att 

minimera risken för att en i forskningen deltagande person kommer till skada under 

forskningens gång. Till denna kategori av etiska överväganden kan också konfidentiellt 

hantering av insamlade uppgifter kopplas. Det är av stor vikt att deltagare, både individer 

och hela organisationer, hålls konfidentiella om så önskas. Anonymitet i forskning är 

generellt enklare vid en kvantitativ forskningsansats än en kvalitativ dito. Men viss 

problematik med anonymiteten kan dock ses även vid kvantitativ forskning. Om den 

studerade organisationen är tydligt diversifierad från andra organisationer kan datan vara 

svår att kryptera så att det inte framgår var den är insamlad (Bryman & Bell, 2005). 

Författarna av denna studie bedömer inte att någon uppenbar risk för skada för deltagare 

har uppkommit under arbetet. Anonymiteten på deltagare i intervjuer och observationer 

har säkerställts. Företaget där fallstudien har genomförts, Scania, nämns dock vid namn, 

vilket godkänts av projektansvarig13. Viss data i studien har krypterats för att skydda 

                                                 
13 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-02-11 
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fallföretagets integritet och författarna till denna studie har också skrivit på ett 

sekretessavtal för att på detta sätt styrka fallföretagets integritet.  

 

Bryman & Bell (2005) redogör för svårigheterna med att uppfylla den andra 

huvudkategorin av de etiska principerna som avser samtyckeskrav. Dessa svårigheter 

uppstår när forskaren önskar genomföra en dold undersökning där syftet med hela 

forskningen är att deltagaren inte är medveten om att han står under observation. En 

konflikt kan lätt uppstå mellan en sådan undersökning och det forskningsetiska kravet på 

att deltagaren alltid ska tillfrågas om sin inställning till att vara med i undersökningen. 

Det är heller inte alltid tillräckligt med att respondenter i en undersökning deltar på 

frivillig basis, utan för att uppfylla samtyckeskravet fullt ut kan de dessutom behöva 

informeras om hela studiens innebörd. Då genomförd fallstudie är av komplex art har viss 

svårighet funnits att informera om hela innebörden av studien. Men samtliga i studiens 

deltagande respondenter har i så stor utsträckning som möjligt inför genomförda 

intervjuer och observationer informerats om studiens syfte och innebörd. Då denna 

rapport inte syftar till att studera de i logistikflödet arbetande beteenden eller prestationer, 

utan istället den negativa påverkan på miljö som de i flödet genomförda aktiviteterna har, 

bedömer författarna ändå att hänsyn till detta etiska ställningstagande tagits. 

Vetenskapsrådet (u.å.) tillägger i sin syn på etiskt forskningsarbete, att samtycke också 

kan inhämtas via företrädare, så som till exempel skolledning eller arbetsgivare, om 

frågorna i den undersökning som en individ ska delta i inte är av etisk eller privat art, sker 

på arbetstid och tydligt kan relateras till det för individen ordinarie arbetet. Svårigheten 

med att uppfylla detta krav kan kopplas till två olika källor: Svårigheten med att fullt ut 

delge samtliga respondenter studiens fulla innebörd och de praktiska svårigheterna 

förknippade med att nå ut till samtliga i en undersökning delaktiga aktörer. Även detta 

anser författarna styrker att genomförandet av studien kan ses som etiskt korrekt och att 

de genom den uppdragsbeskrivning som utdelats av Scania fått företagets mandat att 

genomföra nödvändiga observationer och intervjuer. 

 

En tydlig koppling till samtyckeskravet kan också ses i den tredje kategorin som 

avhandlar intrång i privatlivet. En forskare måste alltid i sina studier beakta varje 

deltagares rätt till sitt eget privatliv och intrång i detta är ett kraftigt övertramp av en 

forskare. Förutom de rent forskningsetiska konsekvenserna som bör tas i beaktande i detta 

fall finns det även juridiska aspekter för hur individers privatliv får inkräktas på (Bryman 
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& Bell, 2005). All information i aktuell fallstudie har av författarna bedömts som strikt 

kopplade till fallföretagets interna verksamhet och inga potentiella intrång i respondenters 

privatliv har kunnat identifieras. Slutligen nämner Bryman & Bell (2005) kategorin 

falska förespeglingar och menar med detta att en forskare i så hög utsträckning som 

möjligt ska undvika att måla upp undersökningen uppgift, betydelse och syfte på ett inte 

överensstämmande vis med verkligheten. Vetenskapsrådet uppvisar ett liknande synsätt 

på detta: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta 

alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.” (Vetenskapsrådet u.å.:s.7) 

Vid kontakt med personer, både internt på företaget och vid vissa externa kontakter, har 

inga andra uppgifter än de verkliga utmålats i denna rapport. Har frågor om forskarnas 

arbete eller behandling av uppgifter har dessa frågor besvarats fullt ut för att ge en rättvis 

bild av syftet med informationsinhämtningen. 
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2.8 Databaser och sökord 
Teoretiskt material har inhämtats från databaser så som EBSCO, BSP, Emerald, IEEE, 

Science Direct, Taylor & Francis med flera. Det sökverktyg som använts vid denna 

teoriinsamling är OneSearch. Vid insamling av teoretiskt material har, för att säkerställa 

aktualiteten i studien, de publikationerna med senaste publiceringsdatum valts i 

möjligaste mån. Vid sökandet av vetenskapliga skrifter för den teoretiska delen av denna 

rapport, har kombinationer av nyckelord så som ”KPI+Greenhouse gases+Carbon”, 

såväl som separata sökningar med enbart ett nyckelord, använts. I arbetet har följande 

nyckelord använts: 

 

 

Sökord 

 GHG 

 GWP 

 EPI 

 ESG 

 KPI 

 VSM 

 WFM 

 Process mapping 

 Value stream mapping 

 Emissions 

 Carbon 

 Material flow 

 Environmental pricing 

 Environmental modelling 

 

 Performance measurement 

 Environmental logistics 

 Environmental Performance 

Indicators 

 Greenhouse gases 

 Economic model 

 Automotive industry 

 Global warming 

 Eco-efficiency indicators 

 Sustainability performance 

indicators 

 Recycling 

 Energy use 

 District heating 

 

Tabell 2 Sökord 
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2.9 Analysmodell 
Analysmodeller för data är en av de mer komplexa men samtidigt outvecklade aspekterna 

i forskning av fallstudiekaraktär och avsaknad av idé om hur analysen ska genomföras är 

vanligt förekommande när fallstudiedata samlas in (Yin, 2007). Bryman & Bell (2005) 

menar att det är av yttersta vikt att en tillfredsställande analysmodell finns tillgänglig 

redan innan data insamlas. Yin (2007) menar att formulering av en övergripande strategi 

för analysarbetet i en fallstudie är den viktigaste komponenten i arbetet före 

genomförande av fallstudier. 

 

 

Figur 6 Analysmodell (egen illustration) 

 

 

Denna forskning har utgått från tre olika frågeställningar där första frågeställningen avsett 

att skapa en nulägesbeskrivning över logistikflödet som möjliggjort att frågeställning två, 

avseende vilka miljöparametrar som går att identifiera i detta flöde och vilka 

miljönyckeltal som är av intresse, kunnat besvaras. Med den tredje frågeställningen har 

författarna haft för avsikt att skapa en modell för beräkning av miljöpåverkan inom 

logistikflödet och utifrån denna dra lämpliga slutsatser. Frågeställning ett har resulterat i 

en egen analys, medan frågeställning två och tre kopplats ihop i analysen i samband med 

skapandet av beräkningsmodellen 
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2.10 Test av beräkningsmodell 
Ett pilottest av en undersökning ska om möjligt genomföras innan den implementeras 

(Bryman & Bell, 2005) Målsättningen för denna studie var att ta fram en modell för att 

kunna beräkna ett logistikflödes miljöpåverkan hos det i studien aktuella fallföretaget och 

ett anpassat pilottest gjordes därför i ett skede i arbetet. För att skapa en modell som var 

användarvänlig och lättförståelig genomfördes ett pilottest av den färdiga modellen där 

olika användare fick möjlighet att använda modellen och ge återkoppling om hur 

användarvänlig de olika pilotdeltagarna ansåg modellen vara. Bryman & Bell (2005) 

redogör också för en teknik som av forskarna ansett vara applicerbar i aktuell 

undersökning som de kallar för tänka högt, denna teknik går ut på att man ber deltagarna 

att fritt berätta hur de tänker och resonerar samtidigt som de genomför en uppgift eller 

löser ett problem. Anpassningar gjordes sedan i modellen i fall där det var möjligt efter 

denna återkoppling för att styrka dess användbarhet. Den grupp av personer som deltog i 

pilottestet bestod delvis av personer från det fallföretag där studien genomfördes och en 

blandning av kön, åldrar och yrkesmässiga erfarenheter. Vidare användes även andra 

forskare i form av examensarbetare på fallföretaget som forskade på ett helt annat område 

samt helt utomstående personer utan tidigare erfarenhet av arbete i Excel, det program 

vari modellen är skapad, användes för att få en så bred spridning av deltagare som möjligt 

och därmed ge utförlig återkoppling. Genom detta förfarande anser forskarna att modellen 

är välfungerande och uppfyller önskade krav på användarvänlighet, minimering av fel i 

modellen har också kunnat säkerställas genom detta förfarande. 
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2.11 Metodsammanfattning 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av den forskningsmetod som författarna till denna 

rapport baserat sin studie på. Syfte med sammanfattningen är att ge läsaren en överblick 

över hur studien har gått till.  

 

Metodsammanfattning 

2.1 Forskningsmetod 
 Kvalitativ 

 Kvantitativ 
2.2 Undersökningsdesign  Fallstudie 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 Dokumentation 

 Arkivmaterial 

 Intervjuer 

 Observationer 

 Datatriangulering 

2.4 Kvalitetskriterier (se separat tabell) 

 Begreppsvaliditet 

 Intern validitet 

 Extern validitet 

 Reliabilitet 

2.5 Datatriangulering 
 Säkerställa att information är 

korrekt genom användandet av 

flera källor. 

2.6 Källkritik 

 Äkthet 

 Tidssamband 

 Oberoende 

 Tendensfrihet 

2.7 Etiska ställningstaganden (se separat 

tabell) 

 Skada för deltagaren 

 Samtyckeskrav 

 Intrång i privatlivet 

 Falska förespeglingar 

2.8 Databaser och sökord 

 EBSCO 

 BSP 

 Emerald 

 IEEE 

 Science Direct 

 Taylor & Francis 
Tabell 3 Metodsammansfattning 

 

En separat tabell presenteras nedan för de kvalitetskriterier som studien baserats på och 

hur författarna till rapporten uppfyllt de olika kriterierna.  
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Kvalitetskriterier 

Begrepps-validitet 

 I rapporten har valts att tydligt presentera vilka 

förändringar som undersökts och dessa presenteras 

utifrån vilka mått som studerats.  

 Flera empiriska källor, som legat till grund för skapandet 

av en beläggskedja har använts. Även nyckelinformanter 

har använts för att granska rapporten innan den lämnats 

in. 

Intern validitet 
 Slutsatser som arbetet resulterat i är hållbara och det finns 

inga rivaliserande förklaringar och möjligheter.  

 Belägg har funnits för de slutsatser som dragits. 

Extern validitet 

 Medvetenhet om att de resultat som studien resulterat i 

inte kan generaliseras till alla företag har beaktats. För att 

säkerställa den externa validiteten har resultaten därför 

generaliserats till teorier istället för andra fall. 

Reliabilitet  Författarna till denna rapport noga beskrivit sin 

arbetsgång och de metoder som tillämpats i studien. 
Tabell 4 Kvalitetskriterier 

Författarna till denna rapport har också valt att sammanfatta de etiska ställningstagande 

som gjorts i studien i en separat tabell. Detta beror på att författarna till denna rapport 

tydligt vill visa hur de olika etiska ställningstagandena har uppfyllts.   

 

Etiska ställningstaganden 

Skada för 

deltagaren 

 Anonymiteten på deltagare i genomförda intervjuer och 

observationer har säkerställts. Företaget där fallstudien 

har genomförts, Scania, nämns dock vid namn.  

 Viss data i studien krypterats för att skydda 

fallföretagets integritet och författarna till denna studie 

har också skrivit på ett sekretessavtal för att styrka 

fallföretagets integritet. 

Samtyckeskrav 

 Samtliga deltagande respondenter har i så stor 

utsträckning som möjligt inför genomförda intervjuer 

och observationer informerats om studiens syfte och 

innebörd.  

 Författarna har av Scania fått företagets mandat att 

genomföra nödvändiga observationer och intervjuer. 

Intrång i privatlivet 
 Information i denna studie bedöms som strikt kopplade 

till fallföretagets interna verksamhet och inga 

potentiella intrång i respondenters privatliv har uppstått. 

Falska 

förespeglingar 

 Inga andra uppgifter än de verkliga har utmålats vid 

kontakt med personer i arbetet med denna rapport. 

 Frågor om forskarnas arbete eller behandling av 

uppgifter har besvarats fullt ut för att ge en rättvis bild 

av syftet med informationsinhämtning. 
Tabell 5 Etiska ställningstaganden 
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3 Hur ser logistikflödet mellan inlastning och montering ut 
på avdelningen MC på Scania i Oskarshamn idag?    
Arbetets första frågeställning är av deskriptiv art och har som syfte att resultera i en karta 

över det studerade flödet. Kartan som grund är viktig för att möjliggöra en djupare analys 

i efterkommande frågeställningar.  

 

3.1 Teori 
3.1.1 Introduktion till processer 

Processer kan definieras på flera sätt, allt från den lite mer tekniska definitionen som säger 

att en process är länkade aktiviteter som omvandlar input till output, till den något mer 

avancerade definitionen att det är ett repetitivt använt nätverk av aktiviteter som 

tillfredsställer ett kundbehov utifrån information och resurser. I många organisationer är 

det den mer tekniska definitionen som blivit populär, men den ger organisationen ett 

mekaniskt synsätt som tenderar att ge en förenklad bild av företagets processer. Att se 

företagets processer som ett nätverk ger en bättre och mer korrekt bild över hur företaget 

fungerar (Ljungberg & Larsson, 2012). Att studera och utvärdera logistikprocessser är 

något som företag är intresserade av, men då dessa processer ofta är mycket komplexa 

krävs det en tydlig metodik. Det studerade området blir ofta stort vid studier av 

logistikprocesser eftersom dessa processer innefattar många aktörer och aktiviteter och 

därför är det även viktigt att forskaren har en tydlig vision för vad som ska studeras 

(Benmoussa et al., 2015).  När en processkartläggning ska genomföras kan det enligt 

Jonsson & Mattsson (2011) vara fördelaktigt att använda verktygen processanalysschema 

och funktionsflödesschema.  

 

3.1.2 Processanalysschema 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att för att skapa en grund för att underlätta analys och 

granskning av olika processer kan ett processanalysschema vara ett mycket användbart 

verktyg. Alla i en process identifierade aktiviteter kan listas och mätas utifrån olika 

parametrar som är av intresse för den som utför studien, exempel på olika mätbara 

parametrar kan vara vilken tidsåtgång som krävs för varje aktivitet, vilken kostnad som 

direkt kan kopplas till aktiviteten eller vilken miljöpåverkan som aktiviteten ger upphov 

till (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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Figur 7 Processanalysschema (egen figur efter förlaga från Jonsson & Mattsson, 2011) 

 

De aktiviteter som identifieras i en avdelning eller i en specifik process skrivs ner i den 

ordningsföljd som de inträffar och de effekter som aktiviteten ger upphov till kan också 

registreras på processanalysschemat. Dessa effekter kan vara till exempel tidsåtgång eller 

miljöpåverkan inom processen (Jonsson & Mattsson, 2011).  I denna studie har ett 

processanalysschema som har anpassats för att identifiera vilka miljökonsekvenser som 

finns representerade i fallföretagets processer och logistikflöden använts. Detta för att 

underlätta senare i rapporten förekommande analysarbete. Jonsson & Mattsson (2011) 

menar att analysering och granskning av den undersökta processen bör ske genom att 

kritiskt studera insamlad data och för varje identifierad aktivitet ställa fem frågor: Vad är 

aktivitetens syfte? Var sker aktiviteten? När sker aktiviteten? Vem är det som genomför 

aktiviteten och Hur genomförs aktiviteten? Följdfrågan Varför? ska också ställas efter 

varje enskild fråga. 

 

3.1.3 Funktionsflödesschema 

Vid processutvärdering och processeffektivisering kan användande av ett 

funktionsflödesschema vara relevant. Funktionsflödesscheman underlättar visualisering 

av komplexiteten i en process genom att tydliggöra mängden aktiviteter som sker och 

identifiera av vem aktiviteterna utförs i processkedjan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Oidentifierad eller otillräcklig information om antalet aktiviteter i en process kan enligt 

Gregg et al. (2011) leda till att felaktiga antaganden om en process och dess funktion.  
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Figur 8 Funktionsflödesschema (egen illustration efter förlaga från Jonsson & Mattsson, 2011) 

 

 

Författarna har i denna studie valt att i inledningsskedet av nulägesbeskrivningen använda 

sig av ett funktionsflödesschema för att få en bättre bild av processaktiviteterna som sker 

inom det studerade flödet. 

 

3.1.4 Processkartläggning 

Att beskriva sina processer i form av kartor är enligt Ljungberg & Larsson (2012) det 

bästa sättet för företag att förmedla sina processers syfte, uppbyggnad och utseende. För 

att visualisera och underlätta kontroll av ett företags aktiviteter kan verktyget 

processkartläggning användas, då det underlättar för analys av processerna. Genom att 

kartlägga en process förenklar företag även likriktning av sina processer för att möjliggöra 

förbättringar. En processkarta visar processens olika aktörer och deras inbördes 

beroendeförhållanden (Klotz et al., 2008). Processkartläggning kan också resultera i att 

processer, eller delar av processer, som företaget inte tidigare kände till synliggörs. 

Utöver att visualisera processen och dess möjliga förbättringar kan processkartläggning 

användas för att hjälpa de som arbetar i processen att få en helhetsbild. När företag 

genomför processkartläggning är det viktigt att vara medveten om att det inte är 

processkartläggningen som resulterar i förbättringar. Kartläggningen är enbart ett första 

steg i arbetet med förbättring av processer, men den är viktig då kartorna som skapas 

underlättar mätning och analys av processerna (Ljungberg & Larsson, 2012).  Aronsson 

et al. (2004) redogör för nulägesbeskrivning och processkartläggning som ett succesivt 
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arbete där avvägningar mellan kvantifiering, kartläggning och analys med slutmålet att 

identifiera sektorer i en process som är i behov av någon typ av förändring. De menar 

vidare att det förfiningsarbete som hela tiden ska genomsyra en processkartläggning och 

leda till att bryta ner en process i mindre beståndsdelar också innebär att flödeskartor i 

många fall måste ritas om flera gånger. Rother & Shook (1999) redogör för några av de 

fördelar som uppenbaras om man arbetar med att kartlägga sina flöden och processer: (1) 

Underlättar visualisering för helheten i en process och inte enbart de enskilda 

aktiviteterna. (2) Hjälper till att skapa ett gemensamt språk för alla medarbetare i syfte att 

underlätta verksamheten (3) Tydliggör vilka problem som bör diskuteras och vilka val 

som måste göras. VSM är en funktionell metod som kan användas för att visualisera en 

process och hur den hänger ihop med företagets övriga processer. Ett av VSMs 

huvudsyften är att identifiera slöseri i form av icke-värdeadderande aktiviteter eller 

förlorad tid. VSM kan användas för att kartlägga allt ifrån hela supply chains till 

underaktiviteter i en process (Roosen & Pons, 2013). Enligt Schmidtke et al. (2014) är 

VSM inte en metod som universellt kan appliceras på alla produktionsmiljöer, eftersom 

dess principer är utvecklade för fordonsindustrin. Dock bör VSM vara lämpligt att 

applicera på fallföretaget Scania, som tillverkar fordon. Flera forskare har på senare tid 

studerat möjligheten att inkludera hållbarhetsparametrar i VSM (Faulkner & Badurdeen, 

2014; Brown et al., 2014), men ett problem som diskuterats i samband med inkluderande 

av hållbarhetsparametrar är att det gör VSM-modellen mer komplex (Brown et al., 2014). 

Kurdve et al. (2015) menar att den traditionella versionen av VSM kan expanderas till att 

inkludera miljöfaktorer. De benämner detta begrepp E-VSM och säger att det kan 

användas för att kartlägga miljöpåverkande faktorer i en process och detta kan beskrivas 

i både miljö- och ekonomiska mått.  

 

Transporter i en produktionslokal kan ske på många olika sätt och med olika typer av 

transportmedel. När beslut ska fattas rörande val av transportmedel är det framför allt 

antalet transporter som är viktigt att ta i beaktning. Det är därför inte relevant att lägga tid 

på att förkorta avståndet mellan en plockstation och den produktionslina som den ska 

försörja, istället är idealet att integrera den produktionslinan med en intilliggande för att 

kunna spara in en transport. Om gods transporteras mycket frekvent mellan två punkter i 

produktionslokalen, som exempelvis mellan en buffert och en produktionslina kan det 

vara aktuellt att se över om bufferten kan placeras vid produktionslinan så att det extra 

transportsteget inte längre behövs (Baudin, 2004). Interna transporter går även under 
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begreppet materialhantering, som är funktionen som hanterar och flyttar gods internt i en 

produktionslokal. Materialhanteringen är ofta integrerad i lagersystemet, vilket i många 

fall gör det svårt att separera på lagring och hantering (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Materialhantering kan i många företag utgöra halva tillverkningskostnaden, eftersom 

materialflödet behöver stora mängder resurser så som utrustning och personal för att det 

ska fungera. Detta framför allt som att materialhantering i många företag ses som en icke-

värdeadderande aktivitet, men som samtidigt har stor betydelse för att företagets 

tillverkningsprocess ska fungera (Green et al., 2010). För att hantera material krävs olika 

typer av hanteringsutrustning och denna kan vara mer eller mindre automatiserad 

(Jonsson & Mattsson, 2011). För att materialhanteringen ska bli så effektiv som möjligt 

så behöver materialet transporteras i någon typ av emballage eller på någon sorts 

lastbärare. Emballage eller lastbärares syfte är att skydda material under hantering och 

hjälpa de som hanterar materialet att kunna identifiera det. Det emballage som används 

vid hantering av material ska vara likvärdiga med enhetslastbärare, vilket innebär att de 

är större och standardiserade. En tumregel är att ett större emballage leder till mer effektiv 

hantering, men trots detta måste hänsyn tas till vilket antal artiklar som är relevanta att 

transportera till en viss produktionsenhet vid en viss tid (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

3.2 Empiri 
Utifrån den karta som presenterats i kapitel 1 under rubrik 1.6 Avgränsningar har 

författarna till denna rapport valt att benämna de olika delarna av den produktionslokal 

som studerats som Lossningsyta, Boxlager, Sekvensmaterial, Höglager, Storpallslager 

och Plattform. Det är utifrån dessa benämningar som empirin delats in, då detta ger en 

tydlig bild över var de olika aktiviteterna sker.  

 

Lossningsyta: Vid lossningsytan lossas gods från lastbilar och placeras i kö för att ställas 

på conveyor-banan som transporterar hela pallar in i monteringslokalen. Hela pallar 

staplas på en separat bana som transporterar pallarna in i höglagret. Den andra banan är 

avsedd för artiklar som ska packas om för att ställas upp boxlagret. Sekvensmaterial 

anländer också till lossningsytan där det också lossas och beroende på hur akut materialet 

behövs i produktionen så korttidsbuffras det på lossningsytan för att hämtas upp av en 

truck som levererar materialet in i monteringsverkstaden där det ställs i en sekvensbuffert 

alternativt körs direkt ut till monteringslinorna om det behövs (Direkt observation, 2016-

04-05).  
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Boxlager: När gods anländer till boxlagret via conveyor-banan bryts deras 

originalförpackningar ner och artiklarna placeras i boxar som får en flagga och sedan 

placeras i ställ som sedan hämtas av truckar vars operatörer sedan ställer upp artiklarna 

på olika platser i boxlagret. Vissa artiklar anländer redan förpackade i boxar och dessa 

flaggas då direkt för att sedan följa samma väg som de andra boxarna (direkt observation, 

2016-03-22).  

 

Sekvensmaterial: Material som ankommer i sekvens levereras till en buffert från 

lossningsytan med truck och därifrån hämtas materialet av en annan truck för att levereras 

ut till monteringslinorna utifrån den aktuella produktionstakten. Om sekvensmaterial 

behövs akut kan det hända att det levereras direkt till monteringslinorna med truck från 

lossningsytan (direkt observation, 2016-03-30).  

 

Höglager: När gods lastat på hela pallar anländer in i monteringsverkstaden via 

conveyor-banan så passerar de en station där pallens undersöks av en robot med hjälp av 

laser. Om pallen är hel så åker den vidare in i det helautomatiserade höglagret för att 

lagras på en pallplats. Om pallen inte är godkänd skickas den via en annan bana till 

rejecten där pallen undersöks av en operatör som byter de medar som är trasiga och 

därefter skickas pallen in i höglagret. När en pall behövs ute vid någon av de olika 

plattformarna eller monteringslinorna så hämtar en av robotarna i det automatiska 

höglagret pallen och den levereras ut på conveyor-banan som transporterar pallen till 

utlastningsplatsen där en truck hämtar upp pallen och kör ut den dit där den behövs (direkt 

observation, 2016-03-24).  

 

Storpallslager: Storpallar anländer till monteringslokalen vid den del av lokalen som 

benämns som moving floor. Vid moving floor lastas hela lastbilslaster av med hjälp av 

ett system som gör att golvet i lastbilen och lastbryggan fungerar som en conveyor. 

Därefter körs storpallarna antingen till monteringslinor och plattform eller så ställs de upp 

i storpallslagret (direkt observation, 2016-04-05).   

 

Plattform: Varje monteringslina i har en egen plattform där olika artiklar kittas för att 

underlätta montering. Till plattformarna levereras gods ifrån både boxlager, höglager och 

storpallslager där de olika emballagen packas upp efterhand som de olika artiklarna 

behövs. När en hel- eller halvpall är tom hämtas den av en truck som kör den till conveyor-
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banan som transporterar ut den till det område där de tomma pallarna lastas på lastbilar 

och körs iväg till den interna emballagepoolen (utanför avgränsning). Storpall lastas ut på 

moving floor och körs också iväg till den interna emballagepoolen och samma sak gäller 

boxarna (direkt observation, 2016-04-05).  

 

3.3 Analys 
3.3.1 Processanalysschema 

För att underlätta processkartläggning i denna studie har författarna använt sig av ett 

processanalysschema (Jonsson & Mattsson, 2011) där den studerade processen har delats 

in i aktiviteter och var i flödet dessa aktiviteter sker.  

Pos Aktivitet Del i flödet 

1 Lossning med truck Lossningsyta 

2 Korttidsbuffring Lossningsyta 

3 Ompallning Lossningsyta 

4 Nedstapling Lossningsyta 

5 Inbana conveyor Lossningsyta 

6 Sekvensleverans (truck) Lossningsyta 

7 Manuell sortering Boxlager 

8 Flaggning Boxlager 

9 Uppställning plocklager (truck) Boxlager 

10 Plockning boxlager (truck) Boxlager 

11 Interntransport med plocktruck Boxlager/montering 

12 Interntransport med skjutstativtruck Boxlager/plattform 

13 Inbana conveyor Höglager 

14 Reparation av lastbärare Höglager 

15 Höglagring Höglager 

16 Uttag från lager Höglager 

17 Interntransport med skjutstativtruck Höglager/plattform 

18 Ankomst moving floor Storpallslager 

19 Uppställning i ställage Storpallslager 

20 Plockning ur ställage Storpallslager 

21 Interntransport med skjutstativtruck Storpallslager/plattform 

22 Kittning Plattform 

23 Lastning Plattform 

24 Transport med tågtruck Plattform 

25 Retur av emballage Hela flödet 

Tabell 6 Processanalysschema 
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Den första aktiviteten som identifierats med hjälp av processanalysschemat är lossning 

med truck som sker vid lossningsytan. Aktiviteten efter lossning är korttidsbuffring av 

materialet på avsedda ytor och därefter har aktiviteten ompallning identifierats, då trasiga 

pallar ställs på en hel pall för att kunna åka på conveyorbanan. Som fjärde aktivitet har 

nedstapling identifierats, där lastbärare staplas ned från stuvar för att kunna placeras på 

en conveyorbana som transporterar materialet från lossningsytan och in i 

monteringshallen. Material transporteras via conveyor-banan till antingen boxlager eller 

höglager.  Att lastbärarna transporteras via conveyor-banan är den femte identifierade 

aktiviteten. Sekvensmaterial som levereras in direkt till monteringslinor baserat på 

produktionstak transporteras med interntransport genom truck från lossningsytan till rätt 

monteringsstation eller sekvensbufferten i monteringsverkstaden är den sjätte aktiviteten 

som identifierats och den sista som sker vid lossningsytan. Nästa aktivitet som 

identifierats är aktivitet nummer sju som är den manuella sorteringen av artiklar i nya 

boxar som är den första aktiviteten som sker i boxlagret. Den åttonde aktiviteten är att 

boxarna förses med flagga med artikelinformation. Ankommande gods både placeras in 

och plockas ut från boxlagret med hjälp av plocktruckar och dessa har identifierats som 

aktivitet nio och tio. Boxarna levereras sedan antingen direkt till montering med 

plocktruck som identifierats som aktivitet elva eller till en plattform med skjutstativtruck 

som identifierats som aktivitet tolv. Aktivitet tolv är även den sista aktiviteten som sker i 

boxlagret. Materialet som ska lagras i höglager transporteras in via conveyor-banan som 

är aktivitet nummer 13 och den första aktiviteten som sker i höglagret. Eventuella 

reparationer av lastbärare sker i aktivitet 14 transporteras materialet vidare med conveyor-

banan till det helautomatiska höglagret för höglagring som är aktivitet 15. När material 

från höglagret sedan behövs transporteras det ut via conveyorbanan som identifierats som 

aktivitet 16 och hämtas av skjutstativtruck för transport till plattform som identifierats 

som aktivitet 17, som är den sista aktiviteten som sker i höglagret. Den första aktiviteten 

som identifierats vid storpallslagret är att gods inkommer på moving floor som 

identifierats som aktivitet 18 i processanalysschemat och placeras sedan i ställage med 

skjutstativtruck som är aktivitet 19. Plockning ur storpallslager är den 20 aktiviteten som 

identifierats och vidare transport till plattform som sker med skjutstativtruck är aktivitet 

21 och den sista som sker i storpallslagret. På de olika plattformarna kittas material, vilket 

är den 22 aktiviteten som identifierats och den första som sker vid plattform. Därefter 

lastas material i emballage och förpackningar i aktivitet 23 för att sedan transporteras 

sedan med tågtruck till rätt produktionsenhet i den 24 identifierade aktiviteten som är den 
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sista som sker vid plattform. Returtransporter av lastbärare och tomemballage sker genom 

hela flödet och har identifierats som den 25 aktiviteten (direkt observation 2016-04-01). 

Utifrån det processanalysschema som skapats är det tydligt att det studerade logistikflödet 

är komplext med många aktiviteter, vilket stämmer tydligt överens med det som 

presenteras av Benamoussa et al. (2013). Flödets komplexitet kan antas bero på att det 

innehåller olika typer av artiklar som hanteras på olika sätt. Att alla vanliga Typ E-pallar 

hanteras i höglagret, alla plastboxar förvaras i ett separat boxlager är olika exempel som 

visar på hur komplext flödet är.  

 

 
3.3.2 Funktionsflödesschema 

Som ett stöd i kartläggningsarbetet har även ett funktionsflödesschema upprättats, som 

visar i vilka delar av det avgränsade flödet som olika aktiviteter sker. 

Funktionsflödesschemat skiljer sig lite från det som presenteras av Jonsson & Mattsson 

(2011), då detta är anpassat till det flöde som ligger till grund för denna studie. Men det 

övergripande målet med upprättandet av funktionsflödesschemat har varit att visualisera 

vilka olika aktiviteter som sker i flödet och i vilka delar av flödet som de sker. Det flöde 

som studeras är komplext med många olika steg, vilket till stor del kan tänkas bero på att 

det är fyra olika system för de olika typerna av lastbärare som används i flödet (pallar, 

plastlådor, storpall och sekvensartiklar). Input i det studerade flödet börjar med att 

ankommande gods lossas i den initiala delen kallad lossningsyta där materialet 

korttidsbuffras. Om defekter upptäcks på lastbärare, exempelvis lastpallar, så kan 

ompallning förekomma i detta skede. Sekvensmaterial levereras via interntransport direkt 

till monteringslinan medan annat material som istället ska lagerhållas eller kittas, 

ankommer på en conveyor-bana och transporteras in i monteringsbyggnaden för att 

lagerhållas i två olika lager. Det första är ett boxlager där materialet efter ankomst på 

conveyorbanan manuellt sorteras, förses med en pallflagga och sedan placeras in i lager 

varifrån det, när behov uppstår, plockas och transporteras med truckar till den plattform 

där behovet har uppstått. Det andra lagret som används är ett helautomatiserat höglager 

där hel- och halvpall lagras. Innan inlagringen passerar pallen först en robot som med 

laser bedömer lastbärarens kvalitet, men det görs även en okulärbesiktning av pallens 

kvalitet där lastbärare som av någon anledning inte bedöms hålla önskad kvalitet lagas 

eller byts ut (direkt observation, 2016-02-26).  
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Figur 9 Funktionsflödesschema (egen illustration) 

 

Vid enstaka tillfällen kan ett material härifrån transporteras direkt ut till en 

produktionsenhet om det är en artikel där det av någon anledning finns en akut brist. 14 

När ett materielbehov uppstår görs en hämtningsorder genom ett EDI-system och 

automatlagret hämtar ut aktuell artikel och denna hämtas sedan av en truck för transport 

till den plattform där materialet behövs. De conveyorbanor som tillämpas på Scania är 

                                                 
14 Team Leader, Scania Oskarshamn 2016-02-24 
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anpassade efter Europapall-standard och för de pallar, exempelvis storpall, som inte har 

dessa standardiserade mått är processen något annorlunda utformad. Dessa pallar 

levereras via bilar utrustade med ett så kallat moving floor där all inkommande last rullas 

in i lokalen utan att lossningen behöver ske med truckar. Dessa pallar lagras sedan separat 

i ett manuellt storpallslager tills dess att materialet behövs vid en plattform. 

Plattformarnas syfte i processen är att underlätta hanteringen av det material som sedan 

ska levereras till respektive produktionslina. När material inkommer till plattformen så 

kittas det i rätt kvantitet och lastas på lastbärare optimerade för hantering vid 

produktionslinorna vilket är flödets output. Materialet hämtas sedan upp av tågtruckar för 

leverans till respektive produktionsenhet. I varje del av processen finns ett returflöde av 

emballage. Det emballage som används i den sista delen av studerad process mellan 

plattform och monteringslina används ett slutet retursystem där de tomma emballagen tas 

med tillbaka för påfyllning. Tompallar slussas ut via conveyor-bana till en 

utlastningsplats varifrån returemballaget transporteras för nedbrytning och återförsel till 

leverantör. Att funktionsflödesschemat underlättar visualisering av flödets komplexitet 

(Jonsson & Mattsson, 2011) kan antas stämma i denna rapport då funktionsflödesschemat 

tydliggör hur de olika aktiviteterna relaterar till varandra. 

 

3.3.3 Processkartläggning 

Ljungberg & Larsson (2012) menar att en processkartläggning inte löser de problem som 

kan identifieras i en process eller i ett flöde. Kartläggningen synliggör snarare de 

förbättringsområden som finns och hjälper den eller de som arbetar i processen eller flödet 

att få en helhetsbild. För att kunna identifiera vilka områden på fallföretaget som var i 

behov av förbättringar gjorde därför författarna till denna rapport en kartläggning av det 

studerade flödet. Enligt Benmoussa et al., (2015) är det viktigt att forskaren har en tydlig 

vision för vad som ska undersökas när en studie av en logistikprocess. Då denna rapport 

fokuserar på miljöpåverkan är det denna typ av förbättringsmöjligheter som författarna 

till rapporten undersökt. Eftersom Ljungberg & Larsson (2012) säger att kartläggning är 

det första steget i förbättringsarbetet så inledde författarna till denna rapport med att göra 

en processkartläggning över det studerade flödet. För att genomföra en 

processkartläggning har författarna till denna rapport först använt sig av verktygen 

processanalysschemat och funktionsflödesschema, som föreslås av Jonsson & Mattsson 

(2011) som verktyg för kartläggning av processer. Enligt Klotz et al. (2008) syftar 

processkartläggning till att visa processens aktörer och deras beroendeförhållanden till 

varandra. Genom att använda sig av de två olika kartläggningsverktyg som redan 
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behandlats (processanalysschema och funktionsflödesschema) så har rapportens 

författare lyckats kartlägga de olika aktiviteterna i det studerade logistikflödet och deras 

beroendeställning till varandra. Det är tydligt att det studerade flödet har ett linjärt 

beroende förhållande där nästan varje del av flödet är beroende av den aktivitet som sker 

innan. Ett exempel på detta är tågtruckarna som levererar material till produktionslinorna, 

vilket inte skulle fungera om kittningen inte hade något material att kitta eftersom det inte 

är möjligt att göra uttag ur höglagret för att conveyor-banan som transporterar pallar till 

höglagret inte fungerar.    

 

3.4 Slutsats 

Analysen i detta kapitel har behandlat det studerade flödet och vilka olika aktiviteter som 

det utgörs av. Utifrån analysen har en flödeskarta upprättats med syfte att ge en tydlig 

bild över hur det flöde som harr studeras i rapporten ser ut. Flödeskartan har upprättats 

utifrån de olika kartläggningsverktyg som författarna har tillämpat. 

Processanalysschemat (Jonsson & Mattsson, 2011) har hjälpt författarna till rapporten att 

se vilka olika aktiviteter som sker i det studerade flödet. Därefter har 

funktionsflödesschemat (Jonsson & Mattsson, 2011) använts för att se de olika 

aktiviteternas relation till varandra i flödet. Denna karta bygger framför allt på den VSM-

metodik, då flera forskare menar att det går att inkludera miljöparametrar vid skapandet 

av en VSM-karta (Faulkner & Badurdeen, 2014; Brown et al., 2014; Kurdve et al., 2015). 

Att kunna inkludera miljöparametrar vid kartläggningen och skapandet av kartan är 

grundläggande för denna rapports förmåga att kunna svara på de frågeställningar som 

presenterats. 
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Figur 10 Processkarta MCL (egen illustration) 
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4 Vilka miljöpåverkande parametrar går att identifiera i 
logistikflödet mellan inlastning och montering på 
avdelningen MC på Scania i Oskarshamn idag och hur kan 
dessa kvantifieras till CO2-ekvivalenter? 
Kapitel 4 börjar med en introduktion till koldioxids påverkan på miljön. Därefter 

identifieras miljöpåverkande parametrar i det studerade flödet och kategoriseras dessa 

utifrån tre av författarna bestämda huvudkategorier, energiutnyttjande, 

resursförbrukning och avfall för att sedan mynna ut i en slutsats bestående av ett index 

som ligger till grund för den modell som konstrueras i frågeställning 3. I enlighet med 

det som nämns under avgränsningar i kapitel ett definieras miljöpåverkan som CO2-

emissioner. 

   

4.1 Teori 
Miljöpåverkan har delats in i tre separata grundtyper. (1) Energiutnyttjande avser 

miljöpåverkan som kan härledas till den energi som krävs för att genomföra en viss 

aktivitet. Den miljöpåverkan som en viss aktivitet eller del av processen har som kräver 

någon typ av (2) resursförbrukning under sin livscykel, så som till exempel en truck 

som drivs på diesel eller en lastbärare tillverkad av oljebaserad plast, har kategoriserats 

som en grundtyp. Den sista gruppen av miljöpåverkande faktorer som identifierats i 

processen är (3) avfall och avser allt avfall som en aktivitet ger upphov till. 

 
4.1.1 Introduktion till koldioxid 

I ett normalläge avges på jorden lika mycket energi som erhålls i form av solenergi. Detta 

normalläge ger en konstant medeltemperatur på jorden genom bildandet av ett lager av 

gaser som fungerar som ett skyddsglas och isolerar värmen på jorden. Utan något lager 

av sådana gaser skulle medeltemperaturen på jorden inte vara dagens +15⁰ Celsius utan 

ungefär -18⁰ Celsius och är därför ett krav för att mycket av det mänskliga och animaliska 

liv som idag finns på jorden ska kunna existera. Men de onaturliga förändringar som ger 

upphov till en förstärkt växthuseffekt och som förekommit i dessa gasers 

sammanställning, främst under människans industriella era, innebär problem som kan ge 

sig uttryck genom en höjd medeltemperatur på jorden vilket till exempel kan leda till 

förändringar i ekosystem och förändrade vattennivåer. Klimatforskning har påvisat att 

förändringar i jordens medeltemperatur på mellan 1,5⁰ och 4⁰ grader Celsius under den 

kommande 100-årsperioden är att vänta (Björklund, 2012). 

 



  
 

43 

4.1.1.1 Växthusgaser 

Växthusgaser har en global miljöpåverkan som har negativa effekter över hela jorden. I 

Kyotoprotokollet, som i IPCCs, FNs Klimatpanels, regi undertecknades i december 1997, 

fastställs sex stycken huvudsakliga växthusgaser. De olika gaserna som beskrivs i 

protokollet är: Koldioxid (CO₂), Metan (CH₄), dikväveoxid (N₂O), Väte-fluor-kol-

föreningar (HFC), Fluorkarboner (PFC) samt Svavelhexafluorid (SF₆). Koldioxid uppstår 

främst genom förbränning av fossila bränslen och utsläpp av Kväveoxider kan kopplas 

till flera olika aktiviteter, men bland de största källorna är industriella processer och 

transporter. De tre sista växthusgaserna brukar oftast grupperas tillsammans och kallas då 

för F-gaser och emitteras till viss del från industriell tillverkning som kräver kyla 

(DEFRA, 2006). Enligt GMW (2010) är de svenska utsläppen av växthusgaser fördelade 

så att koldioxid står för 70 %, metan 20 %, dikväveoxid 5 % samt F-gaserna 5 %. 

 

4.1.1.2 Koldioxidekvivalent och GWP 

De olika växthusgaserna bidrar alla i olika utsträckning till att vårt klimat förändras, hur 

stor potentiell påverkan (GWP, Global Warming Potential), en viss växthusgas har på 

växthuseffekten avgörs av tre faktorer; (1) hur lång livslängd gasen har i atmosfären, (2) 

den molekylära vikten hos gasen samt (3) förmågan hos gasen att absorbera infraröd 

strålning. För att underlätta jämförelser mellan olika gasers påverkan på växthuseffekten 

används så kallad koldioxidekvivalent. Genom användande av en sådan ekvivalent 

jämställs den påverkan, i avseende på global uppvärmning, ett utsläpp av en viss gas har 

med motsvarande påverkan av samma mängd utsläppt koldioxid (IPCC, 2007). 

Kyotoprotokollet använder enligt DEFRA (2006) ett GWP baserat på den potentiella 

påverkan en gas har på den globala uppvärmningen under en period av hundra år och som 

exempel anger man att metan har ett GWP på 21, vilket alltså innebär att ett utsläpp av 1 

kg metan har samma påverkan på den globala uppvärmningen som ett utsläpp av 21 kg 

koldioxid har under en tidsperiod av 100 år.  
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Gas-typ 
Kemisk 

formel 

Livslängd i 

atmosfären 
GWP 20 GWP 100 GWP 500 

Koldioxid CO2 - 1 1 1 

Metan CH4 12 ±3 56 21 6,5 

Dikväveoxid N2O 120 280 310 170 

V
äte/flu

o
r/k

o
l

-fö
ren

in
g

ar 

HFC-23 CHF3 264 9100 11700 9800 

HFC-41 CH3F 3,7 490 150 45 

F
lu

o
rk

arb
o

n
er 

(P
F

C
) 

Koltetrafluorid CF4 50000 4400 6500 10000 

Hexafluoretan C2F6 10000 6200 9200 14000 

Svavelhexafluorid SF6 3200 16300 23900 34900 

Tabell 7 Koldioxidekvivalenter & GWP (efter IPCC:s förlaga) 

  

Tabellen ovan är en förkortad version av den tabell som FNs klimatkonvention, 

UNFCCC, redovisar för olika växthusgasers potentiella påverkan global 

temperaturökning. Totalt listar UNFCCC 13 Väte/fluor/kol-föreningar samt sju olika 

fluorkarboner som räknas till växthusgaserna (UNFCCC, 2007) 

  

4.1.1.3 Klimatavtryck 

I litteraturen förekommer flera olika definitioner för detta uttryck, främst kanske det 

engelska uttrycket Carbon footprint, i detta arbete används dock den svenska termen 

klimatavtryck genomgående vilket är en välanvänd indikator för den miljöpåverkan som 

en aktivitet ger upphov till. Klimatavtryck avser mätning av växthusgaser som aktiviteten 

ger upphov till på ett både direkt och indirekt sätt. För att uppnå en hållbarhet inom 

miljöarbete är en grundförutsättning att kunna kontrollera och minska det permanenta 

klimatavtryck som en verksamhet ger upphov till men olika definitioner av begrepp 

försvårar verksamheter och organisationers arbete med reducering av sina klimatavtryck 

(Alvarez & Rubio, 2015). Abbott (2008) menar att nästan alla aktiviteter på något vis 

genererar en viss mängd utsläpp av växthusgaser där koldioxid är den gas som står för 

största andelen. Direkta orsaker till ett lämnat klimatavtryck kan vara förbränning av olika 

fossila bränslen och är aktiviteter som oftast är relativt enkla att identifiera medan 
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indirekta orsaker kan vara svårare att identifiera och härleda till en specifik aktivitet. 

Transport och hantering av en produkt kan vara en sådan aktivitet som ibland kan vara 

svår att knyta en specifik mängd växthusgasutsläpp till då transportens totala CO₂-utsläpp 

eventuellt ska fördelas på flera olika produkter baserat exempelvis på produktens vikt. 

Ng et al. (2014) menar att en fördel med att mäta en aktivitets totala klimatavtryck på ett 

gemensamt sätt är att det skapas ett incitament både för lagstiftning, certifiering och 

konkurrens i strävan mot en minskad negativ påverkan på miljön. Genom en gemensam 

kravbild och måttstock avseende miljöpåverkan kan arbetet med minskade klimatavtryck 

spridas genom hela försörjningskedjan. Abbott (2008) redogör också för begreppet 

klimatneutral, som har en tydlig koppling till klimatavtryck och avser nettobalansen 

mellan utsläpp av CO₂-emissioner och insatser för minskning av klimatavtryck. 

Klimatneutral anses en organisation eller verksamhet alltså vara när klimatavtryckens 

summa är noll, vilket i de allra flesta fall enbart är en utopi, men ändå bör vara alla 

verksamheters målsättning. För att uppnå klimatneutralitet kan investeringar och 

satsningar i olika miljöfrämjande projekt.  

 

4.1.2 Energiutnyttjande 

Tillverkningsindustrin är en av de största användarna av energi globalt och ansvarar för 

en stor del av världens totala CO2-emissioner (Apostolos et al., 2013). Den stora mängd 

energi som produktionsprocesser använder är till största del elektricitet. Vid produktion 

av fordon kan 9-12% av den totala kostnaden utgöras av energi och att producera en bil 

beräknas konsumera ungefär 700kWh elektricitet (Fysikopoulos et al., 2012). 

Elproduktion i Norden sker idag främst genom de förnyelsebara energikällorna vind- och 

vattenkraft samt den icke förnyelsebara kärnkraften (Svensk Energi, 2016). I dag står 

kärnkraften för ungefär 15 % av den totala energiförsörjningen (Areskoug & Eliasson, 

2012). Enligt forskning har kärnkraft en indirekt påverkan på växthuseffekten då 

brytningen av den uran som krävs för processen är väldigt energikrävande och orsakar 

stora koldioxidutsläpp (Ny Teknik, 2009). 50 % av all elenergi i Norden härstammar från 

vattenkraft. Vattenkrafts miljöpåverkan kan främst härledas till de förändringar i naturen 

och ekosystemen som sker genom att vattendrag däms upp och delvis torrläggs på ena 

sidan av en damm och skapar en konstgjord sjö på andra sidan. De enorma 

vattenansamlingar som skapas vid uppdämning av floder och älvar kan också leda till 

anaerob nedbrytning på grund av syrebrist med skapande av växthusgasen metan som 

resultat (Areskoug & Eliasson, 2012). För att framställa elektricitet från vindkraft behöver 
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inga fossila resurser användas alls och ett uttjänt vindkraftverk kan i stor grad återvinnas. 

Ett vindkraftverk återbetalar sig energimässigt på enbart 6 månader då tillverkningen av 

själva verket kräver lite resursförbrukning (Areskoug & Eliasson, 2012). Genomsnittligt 

utsläpp av CO₂-emissioner från nordisk energiproduktion, bestående av flera olika 

energikällor, är 100 gram CO₂ per kWh (Svensk Energi, 2016) 

 

Automatiska lagersystem kräver, enligt Meneghetti & Monti (2013), energi för att 

fungera och denna energi är viktig att inkludera när en produktionslokal utvärderas utifrån 

miljöpåverkan. De menar även att det i takt med att större krav ställs på miljövänliga 

produktionslokaler krävs mer energieffektiva automatiska lagersystem. En viktig del i 

automatiserade produktionslokaler är conveyor-band, som används för att förflytta delar 

eller produkter mellan olika stationer på en produktionslina eller mellan olika 

produktionslinor.  Om en transport-rutt mellan två olika stationer har hög beläggning och 

kräver många transporter kan dessa kopplas ihop dessa med ett conveyor-band (Baudin, 

2004). Jonsson & Mattsson (2011) menar att flera olika typer av conveyor-system finns, 

motordrivet system som kräver någon form av extern energikälla för att fungera, eller ett 

conveyor-systemet med lutning så att där energin som behövs för att förflytta en artikel i 

systemet är gravitationen. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) kan fysisk hantering av 

material ofta inte särskiljas från lagringsaktiviteten utan är integrerad i densamma. De 

flesta företag använder flera olika typer av fordon för sin materialhantering. Gaffeltruckar 

är fordon som idag är en självklarhet i en produktionslokal och är både kraftfulla och kan 

användas till mycket men kräver till olika grad utnyttjande av energi för att kunna operera 

(Baudin, 2004). För att kunna avgöra hur stor effekt ett elektriskt laddat batteri avsett för 

exempelvis ett verktyg eller en maskin, exempelvis en elektrisk truck, ger så multipliceras 

den ström, mätt i ampere, som flyter genom batteriets celler med den spänning som råder 

i batteriet, mätt i Volt. Formeln för att räkna ut detta är I*U=P där I=ström (Ampere), 

U=spänning (Volt) och P är effekt (Watt) (Faktabanken, u.å.). Olika exempel på 

gaffeltruckar som kräver energiutnyttjande är plocktruckar, motviktstruckar, 

smalgångstruckar. Handtruckar är ett miljövänligare alternativ till gaffeltruckar och 

kräver inte någon energi i form av exempelvis elektricitet eller diesel. De är inte avsedda 

att användas till längre transporter utan kan användas när avstånden är kortare. Vid plock 

av produkter är manuella rullvagnar ett alternativ som kan användas även i trånga gångar 

där gaffeltruckar inte kommer och inte heller dessa kräver att energi utnyttjas vid 

användning. I fordonsindustrin är det en viktig förutsättning för att monteringen ska 
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fungera att komponenter levereras på rätt plats vid rätt tid och därför används ofta 

batteridrivna tåg som drar flera vagnar med material och stannar på olika stationer vid 

produktionslinan (Baudin, 2004).  

 

Fjärrvärme är ett system uppbyggt så att flera enheter i ett värmesystem är seriekopplade 

med varandra och värme skickas inom det slutna systemet och kan genom detta utnyttja 

skalekonomiska fördelar då flera enheter använder samma stora värmekälla istället för 

varsin egen. Enheter anslutna till ett fjärrvärmenät kan också bidra med egen värme i 

systemet och därmed minska sin nettoanvändning av värme. Detta är vanligt 

förekommande hos industrier där kärnprocessen bidrar till att överskottsenergi skapas 

som inte kan nyttjas i själva industriprocessen eller inte på annat sätt kan nyttjas inom 

industrilokalen. Den i Sverige tidigare uppvärmningen med fossilt bränsle i 

fjärrvärmesystemet har under 2000-talet nästintill helt bytts ut till värme bestående av 

överskottsvärme från industrier och värme från förbränning av biobränslen. Även så 

kallade kraftvärmeverk, där överskottsvärmen från elproduktion tas tillvara, används 

flitigt som värmekälla i fjärrvärmesystem (Olsson et al. 2015). Den klimatpåverkan i form 

av CO₂-emissioner som fjärrvärme ger upphov till kan variera stort beroende på vilket 

bränsle som används vid uppvärmningen, men ett genomsnitt som kan användas för 

uppskattning och mätning är att 1 kilowattimme motsvarar ett utsläpp av 0,098 kg CO₂-

ekvivalent (utsläppsrätt.se, 2015)    

 
4.1.3 Resursförbrukning 

Vid konstruktion av förpackningar och emballage behöver den som designar emballaget 

göra en avvägning mellan flera olika parametrar, till exempel den miljöpåverkan som 

emballaget orsakar under sin livstid bland annat genom resursförbrukning (Domenic et 

al., 2015). 

 

Abbott (2008) menar att skogsytan i Europa ökar och att användning av trä som material 

kan anses ge ett positivt klimatavtryck då trä så länge det inte förverkas binder kol men 

Dodoo (2016-04-22) menar att detta resonemang enbart fungerar på en storskalig, 

exempelvis nationell eller global nivå, där nettosumman av all användning av trä räknas 

in och ur ett globalt perspektiv minskar mängden skog.  Engångsemballage i trä, som till 

exempel engångspallar, kan vara användbart om speciella mått eller andra egenskapskrav 

ställs på lästbäraren i fråga. Negativa miljökonsekvenser kan vara en anledning till att 

engångslastbärare används istället för att ett retursystem utnyttjas. Lastbärare som enbart 



  
 

48 

ska användas vid ett eller ett fåtal tillfällen konstrueras oftast mindre stabilt och till en 

lägre tillverkningskostnad än en lastbärare avsedd att användas flera gånger om i ett 

retursystem (Baudin, 2004). Ett av de vanligaste enhetsemballagen är lastpall och bland 

lastpallar är den europeiska standardiserade Europapallen (1200*800 mm) den mest 

använda (Jonsson & Mattsson, 2011). Lastpallar är oftast tillverkade i trä men olika 

alternativa material förekommer och pallkragar, även de oftast tillverkade i trä, kan 

användas för att innesluta och skydda last. Olika variationer på träpallar förekommer, 

exempelvis halvpall, som helt enkelt är en halv EUR-pall med måtten 800×600 mm. 

Andra standardiseringar av lastpallar i trä, så som till exempel sjöfartspall med måtten 

1200×1600 mm eller den amerikanska standardpallen som är byggd på modulmåttet 1100 

mm finns också (Lumsden, 1998). Vid användande av trä som material i emballage släpps 

det ut 0,229 kg CO₂-ekvivalenter per kilo trä som används (Abbott, 2008). Ett annat 

vanligt förekommande emballage med trä som bas är plywood. Plywood har en mer 

avancerad produktionsprocess än enkel förädling av trä vilket ger högre utsläpp i Co₂eq, 

nämligen 1,141 kg CO₂eq per kilo material (Corrim, 2013). 

 

Stålindustrin som industrisektor står för 4-5 % av de totala CO₂-utsläppen globalt, 

samtidigt som behovet av stål hela tiden ökar vilket ställer stora krav på effektivisering 

av stålets produktionsprocess som är kraftigt beroende av fossila bränslen, främst kol 

(Quader et al., 2015). Tillverkning av råjärn står för 80 % av stålindustrins CO2-

emissioner och övriga 20 % uppkommer vid upphettningsprocessen (Renås, 2005). Enligt 

Hillman et al., (2015) kan emissioner minskas med 87 % vid användning av återvunnet 

stål istället för att producera nytt. Användandet av fossila bränslen gör att produktionen, 

och indirekt nyttjandet av stålemballage, genererar CO₂-emissioner under produktens 

hela livscykel (Johansson & Söderström, 2011) och vid produktion av ett kg stål 

uppkommer 0,331 kg CO₂eq (Shamoun, 2013). 

 

Produktion av aluminium från malm är en process som kräver mycket energi och som 

därför genererar stora utsläpp av växthusgaser och utgör ungefär en procent av världens 

totala växthusgasutsläpp. Produktionen kan ske utifrån nybruten malm eller från 

återvunnet material, där återvunnet material använder ungefär en tjugondel så mycket 

energi som produktion från nybruten malm (Gang & Müller, 2012), vilket styrks av 

Hillman et al., (2015) som säger att användning av återvunnet aluminium leder till en 96 

% minskning av utsläpp jämfört med nyproduktion. Enligt ett working paper från 
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University of Cambridge (2009) orsakar ett kilo aluminium under sin livstid ett utsläpp 

på 3,604 kg CO₂eq. 

 

Fordonsindustrin använder plastemballage i stor utsträckning, där de vanligaste 

plasttyperna är high-density Polyethylene (HDPE), low-density Polyethylene (LDPE) 

och Polypropylene (PP) (Elduque et al., 2015). Plasttillverkning i EU-27 plus Norge och 

Schweiz förbrukar ungefär 46 miljoner ton plastkonverterbart material, där tio procent är 

av förnybar karaktär. Av detta går 60 procent till tillverkning av förpackningsmaterial 

(Sommerhuber et al., 2015). Enligt Baudin (2004) var återanvändbara plastlådor den 

vanligaste typen av emballage i fordonsindustrin i början av 2000-talet och dessa används 

fortfarande om man ska tro Jonsson & Mattsson (2011).  Att använda sig av återvunnen 

plast istället för att producera ny kan leda till en reduktion av utsläpp på 37 % (Hillman 

et al., 2015) samtidigt som Koskela et al., (2014) i sin studie som jämför plastlådor och 

wellpapp som lastbärare av bröd visar att av de plastlådor som sorteras ut som uttjänta ur 

det flöde de studerat så är det enbart 20 % som återvinns i tillverkning av plastprofiler, 

medan 80 % går till energiproduktion och eldas upp med CO2-utsläpp som resultat. Olika 

plaster ger upphov till olika mängd utsläpp av CO₂-ekvivalenter under sin livstid 

beroende på vilken grundtyp av plast det handlar om. CO₂-ekvivalenten för 1 kg HDPE 

är 1,8 kg CO₂eq, för LDPE är siffran 1,87 kg CO₂eq och för LLDPE 1,79 kg CO₂eq. 

Motsvarande siffror för Polyuretan, Polypropen, Polyamid och Expanderad polyester är 

3,22 kg CO₂eq, 1,67 kg CO₂eq, 6,7 kg CO₂eq och 2,37 kg CO₂eq per kilo plast 

(PlasticsEurope, 2014 a-b; PlasticsEurope, 2015 a-c). 

 

Grundprocessen att framställa papper kräver att träd avyttras för att möjliggöra 

tillverkning denna massa som är grundkomponenten i papper. Papper kan i stor 

utsträckning återvinnas och användas flera gånger och därmed innebära minskad negativ 

påverkan på miljön, men kräver då returtransporter med utsläpp av växthusgaser som 

följd. Det är dock den energiintensiva grundprocessen vid tillverkningen som står för den 

största delen av de CO₂-emissioner som kan kopplas till pappersindustrin (Ghose & 

Chinga-Carrasco, 2013). Enligt Manda et al. (2012) ger produktion av ett kilo papper 

upphov till ett utsläpp av 0,815 kg CO₂-ekvivalenter. 
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Wellpapp tillverkas genom att ett vågat papper limmas mellan två släta skivor av papper. 

På grund av dess hårdhet och resistens mot stötar trots låg vikt är wellpapp vanligt 

förekommande som transportemballage och har en naturlig luftficka mellan de båda släta 

pappskivorna vilket ger en isolerande effekt som resulterar i ett temperaturskydd 

(Peterson Packaging, u.å.). Yu-Ping & Wang (2012) menar att andelen emballage 

tillverkade i wellpapp ökar på bekostnad av plastemballage bland annat då wellpapp i stor 

utsträckning är återvinningsbart. Genom att använda återvunnen wellpapp eller papper 

kan utsläpp minskas med 37 % jämfört med nyproduktion (Hillman et al., 2015). 

Återvinningsgraden av wellpapp är i Sverige hög, 98 % av alla wellpappförpackningar 

återvinns och används då till ny tillverkning av wellpapp (SWIF, u.å.) och wellpappens 

miljöpåverkan per kilo materialvikt under en livstid uppgår till 0,746 kg CO₂-ekvivalent 

(Fefco, 2011). Eftersom wellpapp inte återanvänds, utan istället återvinns behövs ny 

wellpapp produceras och detta driver upp wellpapps miljöpåverkan som lastbärare 

(Koskela et al., 2014). 
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4.1.4 Avfall 

Att genomföra en avfallskartläggning är en metod som används av Kurdve et al. (2015) 

för att kartlägga avfallsflödet in en produktionslokal avsedd för fordonsindustrin. 

Metoden utgår ifrån att studera olika delprocesser i en process och på så sätt kan forskare 

kartlägga de platser i en produktionslokal där avfall samlas in. Kurdve et al. (2015) har 

valt att presentera det i en karta över produktionslokalen som de studerat:  

 

 

 

Figur 11 Avfallskarta (Kurdve et al. 2015) 

 

Denna studie har använt sig av en liknande metod för att kartlägga var miljöpåverkan i 

form av avfall sker i den produktionslokal som studien avgränsats till. Genom att märka 

ut de olika platserna där avfall uppkommer och tilldela dessa en specifik färg har en 

överskådlig bild av var avfall uppstår i produktionslokalen skapats.  

 

4.1.4.1 Avfallstyper 

Metallutsläpp kan uppdelas i tre olika kategorier av utsläpp; utsläpp i luft, utsläpp i 

vatten och utsläpp i mark. Flertalet tungmetaller, till exempel bly, kvicksilver, aluminium 

och kadmium har en avsevärd påverkan på miljön. När metaller behandlas frigörs i stor 

utsträckning små partiklar av restprodukter som sprids i luften och dessa partiklar kan 
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innebära ett miljöhot på flera olika plan. Det finns stora hälsorisker för både människor 

och djur att andas in luft som innehåller metallpartiklar. Förr eller senare faller även de 

partiklar som spridits i luften ner i mark och vattendrag och påverkar i negativ bemärkelse 

djur, människor och djurliv som på något sätt verkar eller lever i de marker eller 

vattendrag som förorenats. Dessa föroreningar kan sedan dessutom spridas vidare bland 

både djur och människor genom spridning i näringskedjor och det ekologiska kretsloppet 

(DEFRA, 2006). 

 

Farligt avfall är en vanlig restprodukt från industriell produktion och regleras separat i 

svensk lag. Generellt gäller att alla restprodukter från användning av en vara klassad som 

farlig, innefattande både spillprodukter och förpackningar, ska behandlas som farligt 

avfall. Sådana restprodukter kan till exempel vara oljor som använts som smörjmedel i 

motorer och maskiner eller syror från batterier. Många inom industriell tillverkning 

vanligt förekommande lösningsmedel klassas som farligt avfall och kräver särskild 

behandling vid efterhanteringen (Naturvårdsverket, 2015). Företag vars produktion 

framkallar farligt avfall har en strikt lagstiftning att efterfölja avseende hanteringen av 

dessa avfall och har skyldighet att journalföra vilka farliga avfall som förekommer och i 

vilka kvantiteter. Även transport av uttjänt avfall har tydliga riktlinjer som måste följas 

och får inte hanteras av vilken transportör som helst vid avförandet av avfallet (Södertälje 

kommun, 2015).  

 

Träavfall kan hanteras på flera sätt, där återvinning är ett och två andra exempel är deponi 

eller förbränning, men förbränning av trä resulterar i utsläpp av flera olika växthusgaser 

bland annat CO2 (Ng et al., 2014).  

 

Ungefär 50 % av allt plastmaterial i Europa deponeras istället för att återvinnas vilket 

bidrar till att de gifter som finns i de fossila bränslen som används vid framställningen av 

materialet sprids i naturen och försämrar miljön. Plastavfall har en lång nedbrytningstid, 

flera hundra år och återvinning av plaster istället för förbränning blir därför viktigt för att 

minska miljöpåverkan då den årliga plastproduktionen år 2008 var cirka 245 miljoner ton 

(EU, 2015) 

 

Brännbart avfall avser, som det låter, avfall där energi kan frigöras genom att materialet 

förbränns. Trä, papper och plast är alla material som kan sorteras in under brännbart och 
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de har alla olika energiinnehåll och ger olika mycket värme vid förbränningen. Vid 

förbränning av biologiska material frigörs det kol som finns bundet i materialet och 

koldioxid bildas. Sådana utsläpp kan undvikas om material sorteras och istället återvinns, 

vilket också kan minska den resursåtgång som krävs för att skapa nytt material 

(Återvinningscentralen, 2007)  

 

Elektronikavfall innehåller stora mängder tungmetaller som kan vara mycket skadliga 

för miljön om det inte tas om hand när det anses vara uttjänt vilket gör att en korrekt 

hantering av dessa returprodukter är nödvändigt ur ett miljöperspektiv. Elektronikavfall 

kan exempelvis bestå av elektriska verktyg, batterier, kablar och lysrör (NSR, u.å.). 

 

4.1.4.2 Avfallshantering 

Enligt Avfall Sverige (2015) har allt avfall olika egenskaper och därmed också olika 

påverkan på miljön inom olika områden och hanteringen av detta avfall måste därför ske 

på olika vis beroende på vilka ämnen och avfall som är aktuella. Även aspekter som 

teknisk innovation och lokala förutsättningar spelar roll för hur hanteringen av avfallet 

bör genomföras. EU kom 2008 med ett direktiv avseende hur avfall bör behandlas och 

beskriver detta genom en avfallshierarki som bör eftersträvas vid hantering av avfall, 

denna hierarki, eller trappa som den också benämns, ska eftersträvas både avseende 

hushållsavfall och industriellt avfall (EU, 2015). 

 

 

Figur 12 Avfallstrappa (egen illustration från förlaga) 

 

Som ett första steg bör minimering av miljöpåverkan för en restprodukt ske redan som en 

förebyggande aktivitet så att den påverkan som avfallet ger blir så liten som möjligt eller 

helst inte har någon negativ miljöpåverkan över huvud taget. Andra steget på 

avfallstrappan rör att produkter i största möjliga mån ska återanvändas där det är möjligt. 

Åtgärder i detta led kan tillexempel vara att privatpersoner skänker kläder till 

klädinsamling istället för att enbart slänga dessa för förbränning, eller att företag skänker 

Förebyggande arbete och minimering av avfall

Återanvändning

Materialåtervinning

Energiåtervinning

Deponi
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eller säljer datorer som anses uttjänta till någon som finner ett behov av dem. De följande 

två stegen i trappan rör återvinning. Detta kan ske på två olika sätt, antingen genom att 

materialet återanvänds för att skapa nytt material vid avseende till exempel 

metallåtervinning och kompostering alternativt att återvinningen sker genom att energin 

i avfallet återanvänds genom förbränning i syfte att omvandla den inneboende energin till 

värmeenergi. Det avslutande steget och den minst eftersträvade metoden för 

avfallshantering är deponi och innebär att avfallet läggs på hög för slutförvaring (EU, 

2015; Avfall Sverige, 2015).  

 

4.2 Empiri 

Studerat flöde börjar med aktiviteten lossning med truck, där de truckar som används 

drivs med både elektricitet och i vissa undantagsfall med diesel15. Användande av 

eltruckar vid både lossning, hantering och leverans av sekvensmaterial kräver att batterier 

behöver laddas upp, vilket kräver energiutnyttjande. Dieseltrucken, som används endast 

i undantagsfall vid lossning16, är resursförbrukning då den kräver olja vid framställningen 

av diesel. Vid inlastningen används i viss utsträckning även tryckluft och en 

conveyorbana vilka båda är energiförbrukande. Visst avfall i form av oljespill och 

restprodukter från hantering av lastbärare och emballage uppkommer också i aktiviteterna 

runt inlastning. Vid boxlagring förses alla boxar med en pallflagga bestående av lim-

etiketter med artikelinformation som kräver att resurser i form av pappersmassa måste 

nyttjas. Emballage för produkterna i detta lager och de hjälpmedel i form av vagnar och 

burar som krävs för hanteringen kräver alla resursförbrukning och avfall uppstår vid 

flertalet av de identifierade aktiviteterna i denna del, bland annat i form av emballage så 

som plastband från leverantören som inte längre behövs och därför kasseras här. 

Ankommande gods både placeras in och plockas ut från lagret med hjälp av eldrivna 

plocktruckar. I höglagret kan tre primära aktiviteter identifieras: reparation av trasigt 

emballage, som sker vid den conveyorbana som transporterar godset in i lagret, där delar 

av emballaget, främst medar på träpallar, byts ut och kräver nytt utnyttjande av 

naturresurser samtidigt som avfall i form av restprodukter skapas. Användandet av ett 

lager med automatrobotar som sköter all hantering kräver också energi för att drivas. På 

de olika plattformarna kittas och lastas material från och i specialemballage som krävt 

resursförbrukande i sin tillverkningsprocess, de trucktåg som sedan används för att 

                                                 
15 Produktionsledare lossning, Scania CV, 2016-02-29 
16 Truck co-ordinator, Scania CV, 2016-04-11 
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transportera materialet till rätt produktionsenhet kräver i sin tur energi i sin drift och ger 

upphov till visst avfall i form av exempelvis spillolja från hydraulik och vattenavfall i 

samband med laddning av truckbatteri. Ankomst av storpall via ett så kallat moving floor 

kräver energiutnyttjande för att drivas, precis som de skjutstativtruckar som används vid 

godshantering i samband med in- och utplockning av produkter ur lagret samt 

interntransporter av materialet till plattformar och produktionsenheter. En del avfall har 

av denna studiens författare identifierats även vid storpallslagret och kan till exempel vara 

överflödigt emballage som avlägsnas från det inkommande godset antingen direkt vid 

moving floor eller i samband med lagerhanteringen. Mellan alla delar i flödet sker interna 

transporter med eldrivna plocktruckar, skjutstativtruckar och tågtruckar som alla kräver 

energiutnyttjande för att laddas. Energiutnyttjande som inte kan kopplas direkt till en 

specifik aktivitet, exempelvis värme, belysning och elektricitetsbehov för diverse 

maskiner har också identifierats som en övergripande miljöfaktor genom hela flödet. 

Pallar och pallkragar används som den primära lastbäraren i det studerade flödet och 

kräver att resurser förbrukas vid dess framställning och skapar också avfall i flödet då de 

förverkats, detsamma gäller det specialemballage som returneras till leverantörer (direkt 

observation 2016-02-16; 2016-03-4; 2016-04-04). 

 

Pos Aktivitet Miljöpåverkan Del i flödet 

1 Lossning med truck Energiutnyttjande, Resursförbrukning, 

Avfall 

Lossningsyta 

2 Nedstapling Energiutnyttjande Lossningsyta 

3 Tryckluftskompressor Energiutnyttjande Lossningsyta 

4 Inbana Conveyor Energiutnyttjande Lossningsyta 

5 Sekvensleverans (truck) Energiutnyttjande, Avfall Lossningsyta 

6 Pallflaggning Resursförbrukning, Avfall Boxlager 

7 Vagnar för lådor Resursförbrukning, Boxlager 

8 Burar Resursförbrukning, Boxlager 

9 Plastband Resursförbrukning, Avfall Boxlager 

10 Plastlådor Resursförbrukning, Avfall Boxlager 

11 Plockning boxlager (truck) Energiutnyttjande, Avfall Boxlager 

12 Interntransport truck Energiutnyttjande, Avfall Boxlager/Plattform 

13 Inlagring conveyor Energiutnyttjande Höglager 

14 Reparation av pall Resursförbrukning, Avfall Höglager 

15 Uttag från lager Energiutnyttjande Höglager 
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4.2.1 Energiutnyttjande 

Miljöpåverkan har identifieras i olika aktiviteter i logistikflödet på Scania i Oskarshamn 

som påverkar miljön i form av energiutnyttjande i form av elektricitet (direkt observation 

2016-03-01) och samtliga av Scanias anläggningar i Norden använder sig enbart av 

klimatneutral elektricitet17. Den interna hanteringen av material sker genom användande 

av flera olika trucktyper som alla har olika miljöpåverkan, ur ett energiutnyttjande 

perspektiv, beroende på faktorer som vilket drivmedel som används eller vilken effekt 

trucken har (direkt observation 2016-03-01). Vid lossning av ankommande material från 

lastbil används eldrivna motviktstruckar som under en arbetsdag förbrukar i genomsnitt 

800 amperetimmar, vid undantagsfall används också en motviktstruck som drivs med 

diesel och den har en förbrukning på cirka 20 liter per arbetsdag vid full beläggning. 

Truckaktivitet inomhus på Scania bedrivs med antingen mindre motviktstruckar, 

skjutstativtruckar, plocktruckar eller tågtruckar. Siffrorna avseende energiförbrukning för 

dessa är i fallet för motviktstrucken 800 amperetimmar per dag, skjutstativtruck 600 

amperetimmar per arbetsdag, plocktruckar 600 amperetimmar per dag och tågtruckar 300 

                                                 
17 Environmental Engineer Scania CV Sverige 2016-04-19 

16 Interntransport med 

skjutstativtruck 

Energiutnyttjande, Avfall Höglager/Plattform 

17 Ankomst moving floor Energiutnyttjande Storpallslager 

18 Uppställning i ställage Energiutnyttjande, Avfall Storpallslager 

19 Plockning ur ställage Energiutnyttjande, Avfall Storpallslager 

20 Interntransport med 

skjutstativtruck 

Energiutnyttjande, Avfall Storpallslager/Plattform 

21 Kittning/lastning Resursförbrukning, Avfall Plattform 

22 Tågtruck Energiutnyttjande, Avfall Plattform 

23 Tågvagnar Energiutnyttjande Plattform 

24 Pallar Resursförbrukning, Avfall Hela flödet 

25 Pallkragar Resursförbrukning, Avfall Hela flödet 

26 Övrig elektricitet Energiutnyttjande Hela flödet 

27 Specialemballage Resursförbrukning, Avfall Hela flödet 

28 Truckladdning Energiutnyttjande, Avfall Hela flödet 

29 Retur av emballage Energiutnyttjande, Avfall Hela flödet 

30 Belysning Energiutnyttjande Hela flödet 

31 Värme Energiutnyttjande Hela flödet 

Tabell 8 Processanalysschema 
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amperetimmar, Batterier till truckar som används för materialhantering i logistikflödet på 

Scania i Oskarshamn har 80, 48 eller 24 Volts-batterier18 (direkt observation 2016-05-

04).  

 

 

Efter att materialet lossats utomhus transporteras det in via en motordriven conveyorbana 

som precis som laddning av truckbatterier kräver energiutnyttjande. Andra 

materialhanteringsalternativ som identifierats har i själva utförandet ingen miljöpåverkan 

alls utan enbart vid framställningen av transporthjälpmedlet, handtruck och rullvagnar är 

exempel på detta (direkt observation 2016-03-22). För att senare i rapporten kunna skapa 

en modell där användaren ska kunna ställa olika alternativ mot varandra för att kunna 

finna det logistikflöde som har den minsta miljöpåverkan, vilket bland annat kan innebära 

ett val mellan engångsemballage eller returemballage, har också data för olika externa 

transportsätts miljöpåverkan insamlats via Scanias egna specifikationer angående olika 

för lastbilar avsedda drivmedels bränsleförbrukning (Scania.com u.å.). 

 

Data för transportalternativ 

Drivmedel Förbrukning/km 

Diesel 0,35 liter 

Bio-Diesel 0,35 liter 

Naturgas 0,4 nM3 

Biogas 0,4 nM3 

Tabell 10 Data transporter 

                                                 
18 Truck Co-ordinator Scania CV Oskarshamn 2016-04-11; 2016-05-04 

Data avseende truckar för materialhantering 

Trucktyp Drivmedel Amperetimmar/arbetsdag Volt 

Motviktstruck (ute) El 800 80 

Skjutstativtruck El 600 48 

Tågtruck El 300 24 

Motviktstruck (inne) El 800 48 

Plocktruck El 600 24 

Trucktyp Drivmedel Förbrukning/arbetsdag 

Motviktstruck Diesel 20 liter 

Tabell 9 Data materialhantering 
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Scania i Oskarshamn får för närvarande all sin värme från Oskarshamns fjärrvärmesystem 

men bidrar i dagsläget inte själva med någon värme till detta system, trots att möjlighet 

finns. Planer på att bygga en anslutning för att bidra med spillvärme, främst den som 

bildas i avdelningen pressverkstaden har funnits men investeringskostnaden för detta har 

ansetts vara för hög19. Under 2017 kommer en på Scania övergripande internutbildning 

kallad ”Energi-Kaizen” att genomföras på Scanias site i Oskarshamn och tanken är då 

också att Scania Oskarshamn också ska anslutas i fjärrvärmesystemet avseende 

bidragande till fjärrvärmen20. 

 

 
4.2.2 Resursförbrukning 

Den primära enhetslastbäraren på Scania i Oskarshamn är Europapall vilken benämns 

med artikelbeskrivningen Typ E-pall och är tillverkade i trä, precis som de pallkragar och 

lock som används till dessa pallar. På Scania används flera olika varianter av lastpallar, 

bland annat halvpall (Typ H-pall) och sjöpall (Typ S-pall), där den främsta skillnaden är 

lastbärarens mått och vikt (deltagande observation, 2016-03-09; 2016-05-02). Plywood-

emballage som används på Scania består ofta som uppbyggda sarger eller stöd på pallar 

och används i dagsläget främst för att transportera och skydda material som är stort, till 

exempel mattor (deltagande observation, 2012-03-30). På grund av höga kostnader 

relaterade till reparation av plywood-emballage kommer denna typ av material att fasas 

ut och i framtiden sluta användas helt21. 

 

Stålemballage används i stor utsträckning i flödet vid sekvensleveranser och vid hantering 

av tunga produkter där höga krav ställs på hållfastheten i emballaget. Dessa emballage är 

relativt andra använda emballage på Scania i Oskarshamn tyngre och ger därmed också 

ett betydligt högre totalt CO₂-utsläpp per enhet (deltagande observation, 2016-03-09; 

2016-05-02). Det vanligaste stålemballaget är en E5 container (MH-3681) som bland 

annat används för hantering av lastnät och har en nettovikt på 75,9 kg22. 

 

                                                 
19 Environmental Coordinator Scania CV Oskarshamn 2016-02-04 
20 Project Engineer Process Liquids & sustainability 2016-03-02 
21 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
22 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-05-12 
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På Scania i Oskarshamn har författarna identifierat flera olika emballagevagnar som 

primärt är tillverkade i aluminium. Dessa rullvagnar används främst vid de för batchning 

avsedda plattformarna där material förbereds och kittas innan de transporteras med tåg 

till montering (direkt observation 2016-05-02). 

 

Plastlådor används främst som lastbärare för mindre artiklar, exempelvis bultar och 

fästen. För att effektivisera hantering och minska ledtider i produktionen används mindre 

plastlådor som sedan returneras (direkt observation 2016-03-23). Viss ompackning görs 

inom Scanias fabrik i Oskarshamn men det vanligaste är att produkterna är batchade redan 

från leverantör. De vanligaste förekommande plastlådorna som författarna kunnat 

identifiera på Scania Oskarshamn genom observationer (våren 2016) är MH-3147, MH-

4147 och MH-6147 och dessa är tillverkade i Polypropen och väger 0,6 kg, 1,1 kg och 

1,8 kg. 

 

Samtliga lastbärare, både pallar och plastlådor samt även specialemballage på Scania i 

Oskarshamn är försedda med pallflaggor bestående av papper (direkt observation, 2016-

01-26). Pallflaggorna innehåller information vilken produkt som finns på lastbäraren och 

kan sitta på redan vid ankomst från leverantör men i vissa fall också placeras på 

lastbäraren inne på Scanias fabrik23. Även utskrifter av mindre etiketter med 

artikelinformation som används för informationsspridning på mindre emballage och i 

samband med plockning har av författarna identifierats i studien av flödet (direkt 

observation 2016-01-26; 2016-02-18; 2016-05-02). 

 

Wellpappkartonger har kunnat identifieras på flera olika platser i det studerade flödet. I 

boxlagret finns material lagrat i lådor tillverkade i wellpapp istället för plast på vissa 

lagerplatser. Wellpapp har också i flera fall identifierats som ett skyddande emballage 

placerat i de lastbärare, exempelvis pallar, med uppgift att skilja lager av material i pallen 

åt och minska slitage av materialet (direkt observation 2016-02-12; 2016-04-01). 

 
4.2.3 Avfall 

För att skapa en nutidsbild över hur avfallsgenereringen ser ut i den avgränsade 

produktionslokalen har en kartläggning av avfallsinsamlingsstationer gjorts av liknande 

metodik som används av Kurdve et al. (2015). I det studerade flödet har 43 olika stationer 

för insamling av brännbart avfall identifierats och dessa har märkts ut med rödblå 

                                                 
23 Teamleader Scania CV Oskarshamn 2016-01-26 
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kvadrater. Merparten av insamlingsplatserna för brännbart avfall finns på de olika 

plattformarna där kittning sker. Fyra stycken identifierades vid lossningsytan, en vid 

inlastning och en vid kvalitetskontroll. I höglagret fann författarna till rapporten brännbart 

avfall, men ingen insamlingsstation för detta. . Insamlingsstationer för farligt avfall kunde 

identifieras på två platser i det avgränsade området. Den ena är placerad vid lossningsytan 

och den andra är placerad vid ett miljötorg i mitten av produktionslokalen.  

Insamlingsstationer för plastavfall identifierades på tre platser, och är markerade på 

kartan med en rosa kvadrat. Dessa har identifierats vid två olika plattformar, där den ena 

har två insamlingskärl för plastavfall och den andra har ett (deltagande observation 2016-

01-22; 2016-02-04; 2016-02-29; 2016-03-15). 

 

 

Figur 13 Avfallskarta 

 

Pappersavfall finns det två tydligt utmärkta insamlingsstationer för inom det avgränsade 

området. Dessa insamlingsstationer är markerade på kartan med en gul kvadrat. Den ena 

är belägen vid ett miljötorg vid plattformarna och den andra finns vid kvalitetskontrollen 

mellan boxlagret och höglagret. Utöver de redan nämnda avfallstyperna har även 

insamling av trä, elektronik, aluminium, wellpapp och fragmenterat skrot identifierats i 

det studerade flödet. Träavfall har identifierats vid lossningsytan och i reject-avdelningen 

vid inleverans till höglagret, men inga klara avfallsinsamlingsstationer för träavfall har 

identifierats vid dessa platser. Elektronikavfall och aluminiumavfall samlas in vid ett 

miljötorg i anslutning till box- och höglager i tydligt utmärkta insamlingskärl. Detta gäller 

också fragmenterat skrot, som det även finns insamlingsstationer för vid lossningsytan 

och vid en av plattformarna. Wellpapp-insamling identifierades på en plats och detta var 
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vid miljötorg i anslutning till plattform (deltagande observation 2016-02-04; 2016-03-17; 

2016-03-24). Tömning av de avfallskärl som finns i det avgränsade flödet i större 

containrar som sedan hämtas av Stena Recycling sker kontinuerligt under arbetsdagen när 

en truckförare har tid med detta men vissa kärl töms endast under nattetid24. 

 

I figur 14 visas sammanfattningsvis övergripande vid vilka delar av produktionslokalen 

som de tre huvudgrupperna av olika miljöpåverkande parametrarna har identifierats.  

 

 

4.3 Analys 
 
4.3.1 Energiutnyttjande 

Apostolos et al. (2013) menar att industriproduktion är den största användaren av energi 

och Fysikopoulos redogör för att elektrisk energi utgör den största delen av den använda 

energin. Detta stämmer väl överens med vad som av författarna identifierats på det 

studerade fallföretaget Scania CV i Oskarshamn där stora delar av de i logistikflödet 

identifierade aktiviteterna kräver att elektrisk energi utnyttjas (direkt observation 2016-

03-01). Den elektricitet som används gemensamt på Scania i Norden är klimatneutral och 

levereras från Statkraft (Environmental Engineer Scania CV Sverige 2016-04-19). Då 

Abbott (2008) menar att all produktion resulterar i någon form av utsläpp och Svensk 

Energi (2016) anger att det genomsnittliga CO2-utsläppet för el-framställning är 0,1 kg 

CO2-ekvivalent per kWh gör rapportens författare antagandet att den klimatneutrala 

                                                 
24 Environmental Coordinator Scania CV Oskarshamn 2016-02-04 

Figur 14 Sammanfattning miljöpåverkande parametrar 
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elektricitet som används av Scania därmed inte nödvändigtvis innebär att inga utsläpp av 

koldioxid görs, men att nettoutsläppet och klimatavtrycket totalt sett blir noll. Sådan 

klimatneutralisering kan exempelvis ske genom att företag för att uppnå klimatneutralitet 

kompenserar sina utsläpp med köp av utsläppsrätter eller plantering av träd som binder 

motsvarande mängd koldioxid (utsläppsrätt.se u.å.). Rapportens författare har i denna 

studie intresserat sig enbart för de bruttoutsläpp som orsakas och har därför valt att bortse 

från klimatkompensationer genom köp av utsläppsrätter och trädplantering så de 

beräkningar som gjorts i denna rapport beräknas därför på de siffror som erhållits från 

Svensk Energi (2016).  

 

På Scania i Oskarshamn finns en motordriven conveyor-bana som transporterar lastbärare 

i form av pallar till ett automatiskt höglager (direkt observation, 2016). Både höglagret 

och conveyor-banan driv av elektricitet och enligt Meneghetti & Monti (2013) kräver 

sådana automatiska lagersystem att energi utnyttjas och att de därmed påverkar miljön. 

Det höglager som finns i Scanias fabrik i dagsläget är relativt gammalt och togs i bruk 

redan på 1970-talet och miljövänligheten i så pass gammal utrustning ifrågasätts av 

författarna i enlighet med vad Meneghetti & Monti (2013) menar avseende att 

miljövänliga produktionslokaler kräver energieffektivitet och energieffektiviteten i det 

aktuella höglagret kan ifrågasättas och bör ytterligare utredas av Scania. 

 

Baudin (2004) redogör för att flera olika maskiner är vanligt förekommande vid 

materialhantering inom tillverkningsindustrin och genom direkta observationer 

genomförda våren 2016 har ett flertal olika materialhanteringsfordon med olika 

miljöpåverkan identifierats på Scania. De truckar som författarna kunnat identifiera i det 

studerade flödet är skjutstativtruckar, motviktstruckar, plocktruckar och tågtruckar (direkt 

observation, våren 2016). Vilken miljöpåverkan varje truck på Scania har kan antas bero 

på vad den drivs med och i fallen med eldrivna truckar även vilken batterityp som används 

och hur många användningstimmar ett fulladdat batteri genererar. Författarna till denna 

rapport har beräknat eldrivna truckars miljöpåverkan utifrån hur många kWh elektrisk 

energi som krävs för att framföra en truck i en timme, baserat på den miljöpåverkan som 

en kWh ger upphov till, 0,1 kg per kWh, enligt tidigare beräkning avseende energi.  För 

att räkna ut effekten (kWh) har formeln I*U=P använts (Faktabanken u.å.). 

Miljöpåverkan varierar mellan de olika truckarna då de har olika spänning i batterierna 

och kräver varierad mängd ström för användning. Denna skillnad kan belysas genom ett 
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jämförande exempel mellan motviktstrucken för utebruk och en skjutstativ truck. 

Motviktstrucken har ett 80 Volts batteri och kräver 800 amperetimmar per laddning 

medan ett skjutstativbatteri enbart är laddat med 48 Volt och kräver 600 amperetimmar 

(direkt observation 2016-05-04).  Baudin (2004) menar att batteridrivna tågtruckar 

möjliggör materialförsörjning inom fordonsindustrin och sådan tåg har av författarna 

identifierats i det studerade flödet på Scania (direkt observation, våren 2016). Dessa tåg 

är mer energieffektiva än övriga av Scania använda truckar och drivs enbart med ett 24 

Volts-batteri som enbart kräver 300 amperetimmar per laddning. I undantagsfall används 

en dieseldriven motviktstruck i vissa delar av det studerade flödet som har en 

genomsnittlig förbrukning på 1,25 liter diesel per användningstimme25(direkt observation 

2016-03-10) vilket enligt författarna resulterar i markant högre miljöpåverkan än i fallet 

med en eldriven truck. 

 

Figur 15 Diagram över CO2-ekvivalenter för truckar 

Figur 15 visar en jämförelse mellan de på Scania i Oskarshamn förekommande truckarna 

som används i det studerade flödet och vilken miljöpåverkan som dessa ger upphov till 

mätt i kg CO2
eq per användningstimme. Diagrammet åskådliggör tydligt att motviktstruck 

med en förbränningsmotor driven med diesel har klart störst negativ påverkan på miljön. 

Vidare kan också utläsas att tågtruckar är den trucktyp som har den minsta miljöpåverkan 

och denna trucktyp är också den som används flitigast för materialhantering i det av 

författarna studerade flödet (direkt observation, våren 2016). Scanias beslut att enbart 

                                                 
25 Truck Co-ordinator Scania CV Oskarshamn 2016-04-11 
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använda dieseltrucken i nödfall när de ordinarie motviktstruckarna är trasiga är från 

början främst ekonomiska26 men här konstaterar rapportens författare också att tydliga 

miljömässiga skäl finns för att använda motviktstruckar drivna på diesel i så liten 

utsträckning som möjligt då detta är en parameter som har stor negativ miljöpåverkan. 

 

Figur 16 Diagram över CO2-ekvivalenter för drivmedelsförbrukning 

 

Den data som av rapportens författare inhämtats från Scania avseende den variation i 

förbrukning som en transport med lastbil ger upphov till har i figur 16 omvandlats till 

motsvarande CO2-ekvivalent som släpps ut per km. Diesel är det klart vanligaste 

drivmedlet för lastbilar i Sverige idag (Tillväxtverket, 2013) och författarna konstaterar 

också att det är det drivmedel som orsakar de största miljömässiga konsekvenserna medan 

biogas har den minsta påverkan på miljön avseende CO2-utsläpp. Författarna konstaterar 

att denna parameter tydligt kan påverka det studerade flödets totala miljöpåverkan om 

flödet kräver transporter av exempelvis returemballage och att val av drivmedel då har en 

central roll om de klimatavtryck Scania i Oskarshamn lämnar ska kunna minskas. 

 

Att Scania i Oskarshamn i dagsläget inte själva bidrar med spillvärme till 

fjärrvärmesystemet27 anser författarna vara ett slöseri med energi och en miljöpåverkande 

parameter som genom förbättringar skulle göra nytta både för Scania och samhället i stort. 

Scania skulle kunna vinna fördelar både ekonomiskt genom att bidra med värme till 

fjärrvärmesystemet och därmed minska de kostnader som uppstår när de själva måste 

köpa värme. Dessutom skulle de klimatavtryck som Scania lämnar efter sig minska om 

                                                 
26 Truck Co-ordinator Scania CV Oskarshamn 2016-04-11 
27 Environmental Coordinator Scania CV Oskarshamn 2016-02-04 
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detta genomfördes och det skulle också innebära en positiv samhällseffekt då högre 

energieffektivitet skulle uppnås. Att Scania under 2017 avser att koppla på Scania på 

fjärrvärmenätet även för ”utluft”28 anser författarna är en positiv utveckling då 

fjärrvärmeanvändning i Sverige enligt Olsson et al. (2015) visserligen nästintill har 

eliminerat användandet av fossila bränslen vid uppvärmning men trots allt utvinner energi 

genom förbränning av biobränslen och utnyttjande av spillvärme skulle minska behovet 

av sådan förbränning. Att användandet av 1 kWh fjärrvärme orsakar miljöpåverkan i form 

av 0,098 kg CO2-ekvivalenter (utsläppsrätt.se, 2015) tycker författarna motiverar till att 

eftersträva ett mer effektivt fjärrvärmeanvändande från Scania i Oskarshamns sida. 

 

4.3.2 Resursförbrukning 

Domenic et al. (2015) menar att miljöpåverkande parametrar är av stor vikt vid val och 

utformande av de emballage som används inom industrin och denna bild delas av 

författarna till denna rapport och det är också författarnas bild att detta är något som 

intresserar de emballageansvariga för det studerade flödet på Scania i Oskarshamn även 

om den primära parametern internt på Scania verkar vara ekonomiska (Project Leader 

Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-25; direkt 

observation, våren 2016). På senare tid har företag börjat leta efter möjliga alternativ till 

förpackningar av icke-förnyelsebara material, som exempelvis plast. Bland annat har 

miljövänligare plaster som baseras på biologiskt nedbrytbara material studerats som ett 

möjligt substitut till de fossilbränslebaserade plaster som används idag (Koskela et al., 

2014). Det är dock viktigt att ha i åtanke att produkter som tillverkats av förnyelsebara 

material inte automatiskt är bättre för miljön. 

 

                                                 
28 Project Engineer Process Liquids & sustainability Scania CV 2016-03-02 



  
 

66 

 

Figur 17 Diagram över CO2-ekvivalenter för grundmaterial 

 

I denna studie har författarna valt att studera fyra olika grundmaterial som alla utgör 

parametrar för miljöpåverkan då de på olika sätt är vanligt förekommande i det 

avgränsade flöde som studerats. Den miljöpåverkan som de olika materialen ger upphov 

till varierar, som diagrammet i figur 17 visar, kraftigt sinsemellan där trä har den minsta 

miljöpåverkan mätt i CO2 per kg material och aluminium är det material som ger de 

största utsläppen. 

 

Jonsson & Mattson (2011) redogör för att Europapallen i trä är den mest använda 

lastbäraren i dagens industri och är ett påstående som kan bekräftas av rapportens 

författare gällande verksamheten på Scania i Oskarshamn (observation, våren 2016). Det 

Lumsden (1998) nämner angående olika varianter av träpallar att ett flertal olika 

variationer avseende storlek och vikt vilket också kunnat identifieras i den studerade 

verksamheten på Scania där totalt åtta olika typer av pallar används. Abbot (2008) anger 

att användande av trä i ett livtidsperspektiv orsakar utsläpp i storleksordningen 0,229 kg 

CO2
eq per kg och de pallar som används av Scania väger mellan 12 och 69 kg och ger 

således ett CO2-utsläpp mellan 2,7 och 15,8 kg CO2 per enhet. Abbott (2008) menar att 

användande av trä som material har en positiv påverkan på miljön då trä binder kol men 

forskare menar att det inte går att mäta på individ- eller företagsnivå utan bara går att 

beräkna på nationell eller global nivå29 varför författarna till denna rapport inte tar det 

faktum att användande av trä kan anses ha positiv miljöpåverkan i beaktning. Författarna 

har också identifierat miljöpåverkande faktorer i flödet bestående av plywoodemballage 

                                                 
29 Ambrose Dodoo, Docent Institutionen för byggd miljö och energiteknik, LNU 2016-04-22 
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(direkt observation, våren 2016) som orsakar utsläpp som större än för trä, 1,141 kg CO2
eq 

per kg plywood. På grund av ekonomiska skäl kopplade till reparation av emballaget 

avser Scania enligt Packaging Technican (2016-04-06) att avskaffa emballage tillverkade 

i plywood och då plywoods miljöpåverkan är 5 gånger högre än den för trä anser 

författarna till denna rapport att det också finns stora positiva miljömässiga fördelar med 

detta. 

 

Emballage tillverkade i stål är en av de vanligaste emballagetyperna i det i denna studie 

undersökta flödet (direkt observation, 2016). Författarna uppfattar att den potentiella 

användningstiden är längre på dessa emballage än för emballage tillverkade i exempelvis 

trä och detta är också den främsta anledningen till att dessa emballage används men det 

finns också andra skäl till att stålemballage då de i vissa fall är bättre lämpade för vissa 

lyftverktyg än vad vanliga Europapallar i trä är och att de i många fall är stabilare i sin 

konstruktion30. Författarna uppfattar att inga substitutmaterial finns som klarar av att 

uppfylla de hallfastkrav som ställs på denna typ av emballage, vilket gör att de inte går 

att ersatta. Men det är enligt författarna viktigt att förbrukade stålemballage återvinns då 

de är uttjänta då Hillman (2015) menar att miljökonsekvenserna kraftigt sänks i form av 

minskade utsläpp på upp till 87 % vid användande av återvunnet stål och användandet av 

stålmaterial ger enligt Shamoun (2013) miljöpåverkan under sin livstid motsvarande 

0,331 kg CO2 per kg stål, vilket kan tyckas lågt i jämförelse med till exempel plast där 

den plasttyp som används av Scania med minst miljöpåverkan ger motsvarande 1,67 kg 

CO2
eq per kilo material men då ett genomsnittligt stål väger 154 kg och totalt sett alltså 

har en miljöpåverkan på 51 kg CO2-utsläpp för enbart ett emballage. 

 

Gang & Müller (2012) beskriver att produktion av aluminium är kraftigt energikrävande 

vilket resulterar i att de vagnar tillverkade i aluminium som identifierats i det studerade 

flödet (direkt observation, våren 2016) enligt författarna är en tydligt miljöpåverkande 

parameter. Aluminium orsakar 3,604 kg CO2-ekvivalenter per kg aluminium (University 

of Cambridge, 2009) och i denna studie har författarna tittat på en aluminiumvagn med 

en vikt på 39 kg vilket alltså resulterar i utsläpp motsvarande 140,556 kg CO2-utsläpp för 

en vagn. Summan är jämfört med de flesta emballage hög men en aluminiumvagn har en 

lång livstid och kan sedan i stor utsträckning återvinnas, vilket enligt Hillman et al. (2015) 

                                                 
30 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
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leder till minskade utsläpp i nästa led med upp till 96 % och detta kan enligt författarna 

motivera användandet av aluminiumemballage. 

 

Plastlådors största fördel som emballage är att de är hållbara och går att rengöra. En 

plastlåda kan återanvändas upp till 700 gånger innan den är uttjänt och då kan den 

återvinnas och bli till ny plast eller så kan den eldas och på det viset bli energi i form av 

värme (Koskela et al., 2014). Författarna har identifierat plastlådor som det mest frekvent 

förekommande emballaget för mindre artiklar, som exempelvis skruvar, bultar och 

kablage (direkt observation, våren 2016) vilket kan anses överensstämma med det Baudin 

(2004) och Jonsson & Mattsson (2011) säger om att returplastlådor är det vanligaste typen 

av emballage i fordonsindustrin. Plastlådor har en relativt lång livslängd men kräver i 

jämförelse med engångsemballage av till exempel wellpapp relativt mycket kringarbete i 

samband med det returflöde som krävs för att återföra det tomma emballaget tillbaka till 

leverantörerna vilket också kräver miljöpåverkande transporter med exempelvis lastbil. 

Lådorna som används på Scania i Oskarshamn är modulanpassade och kan staplas i 

varandra för att effektivt kunna transporteras med en effektiv fyllnadsgrad (direkt 

observation, våren 2016), men kräver därmed också sortering och packning av 

returemballaget. Det kan också krävas tvätt av lådorna för att de ska kunna användas flera 

gånger31 och en sådan tvätt kan också ha påverkan på miljön i form av energiåtgång och 

miljöfarligt spillavfall.   

 

 
Figur 18 Diagram över CO2-ekvivalenter för plast 

 

                                                 
31 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

K
g 

C
O

₂eq
/K

G

Plasttyper

Miljöparametrar avseende plast

HDPE LDPE LLDPE EPS Polyuretan Polyamid Polypropen



  
 

69 

Polypropen är den vanligast förekommande plasttypen i Scanias plastemballage och dess 

miljöpåverkan kan utläsas i att 1 kg Polypropen ger upphov till 1,67 kg CO2-ekvivalenter 

(Plastic Europé, 2014). I figur 18 kan det utläsas att av de förekommande plasttyper som 

används på Scania är Polypropen den som orsakar minst miljöpåverkan per kg material 

medan Polyamid, som förekommer bland annat isolering och glasfiber, är den plasttyp 

som har störst enskild miljöpåverkan per kg material. Polyamid är dock den minst 

förekommande plasttypen på Scania i Oskarshamn (direkt observation, våren 2016). I de 

fall som Polyamid förekommer i det studerade flödet är det i små kvantiteter och låga 

vikter varför det totala utsläppet av CO2-ekvivalenter knutna till detta material blir relativt 

lågt.  

 

Användandet av papper som pallflaggor och etiketter med artikelinformation i det 

studerade flödet på Scania i Oskarshamn anser författarna vara väldigt utbrett och flaggor 

av pappor har identifierats på alla olika typer av emballage (direkt observation, våren 

2016). Det stora användandet av papper i studerat logistikflöde anser författarna vara en 

tydligt miljöpåverkande parameter då papper enligt Manda et al. (2012) orsakar utsläpp 

av koldioxid i storleksordningen 0,815 kg CO2
eq per kg papper. Även om papper i stor 

utsträckning kan återvinnas är framställningen av papper energikrävande (Ghose & 

Chinga-Carrasco, 2013) och minskning av pappersanvändande kan därför enligt 

författarna minska den miljöpåverkan som studerat flöde ger upphov till. 

 

Wellpapp kan designas för att vara hållbart och lätt på samma gång, vilket gör det till ett 

lämpligt emballagematerial (Koskela et al., 2014) och att förbruka 1 kg wellpapp ger en 

miljöpåverkande effekt av utsläpp på 0,746 kg CO2-ekvivalenter (Fefco, 2011). Andelen 

emballage bestående av wellpapp ersätter i allt större utsträckning plastemballage inom 

industrin (Yu-Ping & Wang, 2012) och planer på att ersätta plastemballage med kartonger 

av wellpapp finns också på Scania i Oskarshamn32. Återvinningsgraden av wellpapp är 

hög i Sverige (SWIF, u.å.) men på Scania i Oskarshamn har författarna identifierat tydliga 

brister avseende återvinningsgraden av wellpapp då det i vissa delar av flödet inte särskiljs 

på wellpapp och övrigt avfall utan det slängs helt sonika som brännbart, vilket då ökar 

flödets totala miljöpåverkan (direkt observation, våren 2016). Här finns enligt denna 

studies författare en klar förbättringspotential på fallföretaget. 

 

                                                 
32 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
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Enligt Björklund (2012) går det att minimera en verksamhets miljöpåverkan genom att 

företaget ser över användningen av engångslastbärare och istället använder sig av 

återanvändningsbara lastbärare för att minska mängden förpackningsmaterial. Men 

Koskela (2014) menar dock att den minimerade miljöpåverkan från att återanvända 

emballage inte nödvändigtvis behöver betyda att emballagehanteringens totala 

miljöpåverkan minimeras. Ett retursystem för emballage kräver fler transporter av tomma 

emballage mellan olika steg i flödet och ett vanligt steg i hantering av returemballage är 

rengöring av emballage. Därför krävs det att ordentliga utredningar genomförs innan 

beslut fattas om val av emballage som tar hänsyn till alla steg i emballagets livscykel. Att 

transporter är relevanta att ta hänsyn till utifrån ett miljöperspektiv bygger på att 

transporter kan utgöra mellan 5-15% av en produkts totala miljöpåverkan under en 

livscykel (Koskela et al., 2014). På Scania har exempelvis frågan om emballage 

tillverkade i wellpapp kan vara ett bättre alternativ än de i plast33. Levi et al. (2011) menar 

att den största påverkansfaktorn för miljöpåverkan vid jämförelse av plastlådor och 

wellpappemballage är transporter och återanvändning av plastemballage innebär fler 

transporter. Författarna till denna rapport anser att flera olika faktorer spelar in i ett 

avvägande mellan engångs- och returemballage vilket också stöds av Koskela et al. 

(2014) som säger att för att kunna fatta beslut om vilket alternativ som är det mest 

miljövänliga måste hela flödet utvärderas. Det finns en allmän opinion idag som menar 

att återanvändning är bättre i alla lägen men denna studies författare anser att ett flertal 

frågor måste besvaras vid avgörande av det mest, ur miljöperspektiv, fördelaktiga 

alternativa emballagematerialet för minskning av resursutnyttjande: Hur många 

returtransporter tvingas genomföras när returemballage (plast) används jämfört med 

engångsemballage (wellpapp) som förverkas och återvinns efter användning? Hur lång är 

livstiden för ett returemballage/hur ofta måste nya resurser utnyttjas för att tillverka nya 

emballage? Uppstår en ytterligare miljöpåverkan i fall där lådor måste tvättas kontra att 

wellpappemballaget enbart kan förverkas och återvinnas? I den modell som är resultat av 

denna rapport har författarna möjliggjort en jämförelse mellan sådana alternativ där 

kvantitet och år som emballaget ska användas jämförs för att räkna ut vilken total 

miljöpåverkan de olika emballagen skulle utgöra under en livstid. 

 

 

                                                 
33 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-25 
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4.3.3 Avfall 

 

För att undvika utsläpp liknande de som DEFRA (2006) redogör för rörande metall till 

luft, mark och vatten säkerställer Scania i Oskarshamn att alla metallrester samlas in i 

särskilda avsedda insamlingskärl (direkt observation, våren 2016), detta metallskrot tas 

sedan om hand av Stena Recycling med vilka Scania har ett avtal avseende återvinning34. 

Vid författarnas observationer av det studerade flödet noteras att metallinsamling sköts 

med noggrannhet och kärlen för metallskrot används bara för metall och metallrester har 

heller inte kunnat hittas i kärl avsedda för annat. Att brännbart avfall är vanligt 

förekommande i Scanias produktionslokal och är den avfallstyp som författarna kunnat 

identifiera på flest platser i det studerade flödet kan antas vara normalt då även Kurdve et 

al. (2015) identifierat en stor andel insamlingsplatser för brännbart avfall i sin studie av 

Volvo. 

 

Författarna till denna studie har kunnat identifiera två uppsamlingskärl avsedda enbart för 

farligt avfall i den del av produktionslokalen som kan kopplas till det avgränsade flödet 

(direkt observation, 2016-03-30) vilket stämmer överens med den lagstiftning som kräver 

särskild behandling av farligt avfall (Naturvårdsverket, 2015). Här går det att se vissa 

skillnader mellan denna studie och den som genomförts av Kurdve et al. (2015) som 

identifierat fler (9) insamlingsstationer för farligt avfall. Författarna till denna rapport 

antar att dessa skillnader beror på att Kurdve et al. (2015) tittar på ett helt flöde medan 

denna rapport studerar en avgränsad del av en produktion varför farligt avfall är mer 

vanligt förekommande i andra delar av lokalen. Insamlingskärl för plast finns på tre 

platser i det studerade logistikflödet på Scania i Oskarshamn (direkt observation, våren 

2016) och precis som denna studie så har Kurdve et al. (2015) inte heller lyckats 

identifiera särskilt många insamlingsstationer för plastavfall då de enbart identifierat en. 

I Scanias fall tror författarna att mycket avfall som skulle kunna sorteras som plast istället 

slängs i kärl avsedda för brännbart avfall. Separat pappersinsamling har identifierats 

enbart på ett ställe i det studerade flödet och här syns ytterligare ett tydligt mönster utifrån 

jämförelser av denna studie och den som genomfördes av Kurdve et al. (2015) då även 

de endast identifierat en insamlingsstation för pappersavfall. Den studie som genomförts 

av Kurdve et al. (2015) hittade flera insamlingsstationer för wellpapp, vilket skiljer sig 

från det flöde som denna studie undersöker som enbart har en insamlingsstation för 

                                                 
34 Environmental Coordinator Scania CV Oskarshamn 2016-02-04 
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wellpapp (direkt observation, 2016-03-30). Spillprodukter i trä identifieras i flera delar 

av det studerade flödet (direkt observation, våren 2016) och enligt Environmental 

Coordinator (2016-02-04) ska trä sorteras separat för återvinning för att undvika att det 

enbart förbränns då förbränning av trä leder till utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser i enlighet med vad Ng (2014) säger. 

 

Scania arbetar aktivt med att anpassa arbetssätt, material och emballage för att förebygga 

parametrar som kan ha en negativ påverkan på miljön och i så stor utsträckning som 

möjligt försöka återvinna så mycket som möjligt av de restprodukter som uppstår och 

undvika deponi i största möjliga mån35. Detta arbetssätt stämmer väl in med den 

avfallshierarki som EU (2015) anser att industriell verksamhet ska eftersträva. Författarna 

till denna studie anser dock att arbetet med avfallshantering är tydligt reglerat från 

företagets sida, men att det inte efterlevs till den grad som skulle vara önskvärt, av de 

anställda. Detta är också något som bekräftas av miljöansvarig på Scania Oskarshamn36. 

Utifrån de jämförelser som gjorts med Kurdve et al. (2015) så går det att identifiera en 

förbättringsmöjlighet i hur Scania sorterar sitt avfall, då merparten av det avfall som 

genereras i det studerade flödet sorteras som brännbart avfall, trots att återvinning skulle 

vara möjlig. I många av de insamlingskärl för brännbart avfall slängs det nästan 

uteslutande plast, som skulle kunna återvinnas men som idag hanteras som brännbart 

avfall (direkt observation, 2016-03-29). Att elda upp plast kan anses onödigt eftersom 

återvinning av plast enligt Hillman et al. (2014) kan minska miljöpåverkan från 

produktion av ny plast med 37 % om återvunnet material används i tillverkningen.  

  

                                                 
35 Project Engineer Process Liquids & Sustainability Scania CV 2016-03-02 
36 Environmental Coordinator Scania CV Oskarshamn 2016-02-04 
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4.4 Slutsats 
Den data, avseende vilka miljöparametrar och dess CO2-ekvivalenter som kunnat 

identifieras i det studerade flödet, som insamlats och analyserats i kapitel fyra är grunden 

för den modell som kommer att presenteras som resultatet av denna studie och finns här 

angivna i tabell 11. Den miljöpåverkan som alla potentiella aktiviteter och material i det 

studerade flödet ger upphov till, omvandlat till CO₂-ekvivalent, har räknats ut genom 

insamlandet av teori avseende dess miljöpåverkan och sedan kopplats samman med den 

empiriska datan om dessa aktiviteter och materials förekomst i det studerade flödet på 

Scania i Oskarshamn. Detta presenteras här genom ett index där de miljöpåverkande 

parametrarna består av en aktivitet eller ett materials utsläpp av CO₂-ekvivalenter i 

kilogram per enhet. Indexet är indelat i sex undergrupper, (1) Grundmaterial, (2) plaster, 

(3) pappersprodukter, (4) materialhantering, (5) energi och (6) transporter. Den första 

gruppen avser de basmaterial som är förekommande i lastbärare och emballage i det 

studerade flödet. Det mest frekventa emballagematerialet i Scanias logistikflöde är trä. 

Detta då både Europapallar, samt kragar och lock till dessa, är tillverkade av trä samt att 

viss del av det specialemballage som används också har trä som primärt material. Grupp 

två, plaster, kan främst kopplas till de boxar som används i boxlagret och vid 

materialförsörjning från plattformar till montering. Vissa emballage som används för att 

skydda produkter, till exempel foamskivor och transporttråg, tillverkas också av plast. 

Pallflaggor av papper och ytteremballage och lådor av wellpapp är frekvent använt i 

logistikflödet och utgör tillsammans grupp tre, pappersprodukter, i indexet. Den fjärde 

grupperingen hanterar de CO₂-ekvivalenter som uppstår i samband med 

materialhantering inom flödet. Flera olika transportlösning används i flödet idag, bland 

annat transporteras lastbärare och emballage med både conveyorbanor, handtruckar, el- 

och dieseltruckar samt med tågtruckar. För att göra modellen i nästa kapitel användbar 

för fallföretaget Scania avseende miljöpåverkan vid jämförelser av olika alternativ har 

också data för miljöpåverkan av de transporter, som vissa emballage kräver i till exempel 

retursystem, sammanställts i indexet. Den femte gruppen i indexet avhandlar de 

övergripande faktorer som berör det studerade flödet men som inte kan knytas till en 

specifik aktivitet, hit hör till exempel den belysning och värme som krävs i anläggningen 

för att skapa en fungerande arbetsmiljö samt elektricitet som krävs för mindre verktyg 

och maskiner som används för att få ett fungerande flöde. Avslutningsvis innehåller 

indexet också data som avser miljöpåverkande parametrar som ett resultat av olika 

använda drivmedel för transporter. 
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Miljöpåverkande parametrar 
 Material Värde Enhet 

R
esu

rsfö
rb

ru
k

n
in
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Trä 0,229 Kg CO₂eq/kg 

Plywood 1,141 Kg CO₂eq/kg 

Stål 0,331 Kg CO₂eq/kg 

Aluminium 3,604 Kg CO₂eq/kg 

HDPE-plast 1,800 Kg CO₂eq/kg 

LDPE-plast 1,870 Kg CO₂eq/kg 

LLDPE-plast 1,790 Kg CO₂eq/kg 

Expanded polyester (EPS) 2,370 Kg CO₂eq/kg 

Polyuretan (PUR) 3,220 Kg CO₂eq/kg 

Polyamid (PA 6) 6,700 Kg CO₂eq/kg 

Polypropen (PP) 1,670 Kg CO₂eq/kg 

Wellpapp 0,746 Kg CO₂eq/kg 

Papper (A4 vit) 0,815 Kg CO₂eq/kg 

E
n

erg
iu

tn
y

ttja
n

d
e

 

Hanteringssätt Värde Enhet 

Skjutstativtruck (el) 0,240 Kg CO₂eq/h 

Motviktstruck ute (el) 0,533 Kg CO₂eq/h 

Motviktstruck inne (el) 0,320 Kg CO₂eq/h 

Motviktstruck (diesel) 2,850 Kg CO₂eq/h 

Tågtruck (el) 0,045 Kg CO₂eq/h 

Plocktruck 0,120 Kg CO₂eq/h 

Handtruck 0,000 Kg CO₂eq/h 

Energibehov Värde Enhet 

Elproduktion 0,100 Kg CO₂ eq/kWh 

Värme 0,098 Kg CO₂ eq/kWh 

Transporter Värde Enhet 

Diesel 0,940 Kg CO₂eq/km 

Bio-Diesel 0,520 Kg CO₂eq/km 

Naturgas 0,820 Kg CO₂eq/km 

Biogas 0,200 Kg CO₂eq/km 

Tabell 11  Index över miljöpåverkande parametrar 
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Totalt har författarna också identifierat hantering av nio olika typer av avfallstyper i det 

studerade flödet och sortering av avfall sker i olika stor utsträckning beroende på 

avfallstyp. 

Miljöpåverkande avfallsparametrar 

Träavfall 

Farligt avfall 

Aluminium 

Papper 

Elektronikavfall 

Plast 

Fragmenterat skrot 

Wellpapp 

Brännbart avfall 

Tabell 12 Avfallsparametrar 

En tydlig miljöpåverkande parameter i all typ av industri är det avfall som verksamheten 

ger upphov till. Denna studies författare uppfattar att de riktlinjer som sätts upp angående 

avfallshantering och sortering inte följs i alla delar av det studerade flödet. Som exempel 

kan ges den station som tar emot ankommande gods vid boxlagret där anställda angett att 

de inte sorterar det avfall som uppstår, i detta fall wellpapp och plast, utan allt slängs som 

brännbart. Då det vid aktuell plats fanns två separata kärl hade sortering av wellpapp 

respektive plast enkelt kunna genomföras istället för att bara använda båda kärlen som 

brännbart avfall då återvinning av dessa material istället för förbränning avsevärt kunnat 

minska det logistiska flödets miljöpåverkan. Denna typ av beteende kopplar författarna 

till att kärl för brännbart avfall är de i särklass vanligaste och att speciella kärl för 

återvinning av material kan vara placerade långt ifrån den plats där avfallet uppstår vilket 

av lathet eller tidsnöd kan göra att restprodukterna enbart hamnar i kärl avsedda för 

brännbart avfall. Hantering av farligt avfall och elektronikavfall på Scania i Oskarshamn 

bedöms som tillfredsställande av författarna och sådant avfall har inte påträffats någon 

annanstans än för sådant avfall avsedda platser. Författarna drar slutsatsen att utplacering 

av fler separata kärl för återvinningsbara material så som plast, wellpapp och trä på 

strategiska platser i produktionslokalen skulle minska logistikflödet negativa 

miljöpåverkan ur ett avfallsperspektiv. 
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5 Hur kan en beräkningsmodell med relevanta nyckeltal 
för miljöpåverkan konstrueras för logistikflödet mellan 
inlastning och montering på avdelningen MC på Scania i 
Oskarshamn idag?   
Kapitel 5 behandlar hur en beräkningsmodell kan konstrueras utifrån för företaget 

relevanta nyckeltal. Teoriavsnittet fokuserar på beräkningsmodeller, empiriavsnittet 

presenterar de variabler som multipliceras med de olika miljöpåverkansdata som 

presenteras i slutsatsen i kapitel 4. Analysen kopplar ihop teori om beräkningsmodeller 

med författarnas tillvägagångsätt och beskriver hur de olika variablerna inkluderats i 

modellen. 

 

5.1 Teori 
 
5.1.1 Beräkningsmodeller 

Modeller skapas för att göra komplexa situationer lättare att förstå. Ekonomiska modeller 

är i största utsträckning matematiska och för att möjliggöra matematiska modeller är 

mätning viktigt och alla mått har som utgångspunkt att möjliggöra jämförelser. Vid 

skapandet av ekonomiska modeller är forskaren intresserad av att kombinera olika värden 

för att se hur dessa relaterar till varandra. Inom ekonomi brukar variabler och konstanter 

diskuteras, där variabler är värden som kan ändra och konstanter är konstanta. Eftersom 

en variabel kan ändras utifrån olika omständigheter, bör dess omfång också definieras 

(Neal & Shone, 1976). Ett viktigt verktyg för skapande av ekonomiska modeller är Excel, 

som idag är det mest använda kalkylbladsprogrammet på företag (Helbæk, 2012). Enligt 

Tyworth & Grenoble (1991) så anses kalkylprogram som Excel vara ett av de bästa 

affärsverktygen någonsin. I en beräkningsmodell i Excel kan det ibland vara fördelaktigt 

att begränsa användarens möjligheter att mata in information i en cell. Då ska verktyget 

dataverifiering användas och med detta verktyg kan en lista skapas där användaren kan 

välja mellan olika variabler (Helbæk, 2012). För att analysera logistikdata är program 

som Excel fördelaktiga, då de kan analysera data utifrån flera olika perspektiv. Även om 

det kan vara fördelaktigt att använda specifik logistik-mjukvara så är kalkylbladsprogram 

som Excel mer flexibla. Modeller som byggts i Excel är dessutom lättare att förbättra och 

kan på så sätt möjliggöra analys från andra synvinklar (Changbing, 2009). Det framgår 

även av den studie som presenterats av Cunha & Mutarelli (2007) att de företagsledare 

som är slutanvändare av optimeringsmodeller förväntar sig att dessa är i Excel-format. 

Torrellas et al. (2013) menar att det vid byggandet av modeller är viktigt att börja med 
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enkla antaganden för att sedan bygga ut modellen med mer avancerade inslag när det 

behövs. 

 

När beräkningsmodeller för miljöpåverkan för en lagerlokal ska konstrueras kan den som 

skapar modellen ta hänsyn till flera olika parametrar för att få en övergripande bild av 

lokalens totala miljöpåverkan. Olika exempel på parametrar är energi som innefattar allt 

från belysning och värme till hanteringsutrustning. En annan parameter är 

markanvändning som fokuserar på hur lagerlokalen påverkar den omgivning som den är 

placerad i. Slutligen är resursanvändning en parameter som kan tas i beaktning, där fokus 

är på det avfall som bildas och hur det återvinns. När beräkningsmodeller ska skapas är 

det bra att användas sig av livscykeldata (Björklund, 2012).  

 

5.1.2 Nyckeltal 

Enligt Parmenter (2010) är det vanligt att företag använder sig av olika mått för att följa 

hur företaget presterar och att dessa kallas för nyckeltal. Det största problemet för företag 

gällande nyckeltal är att för många mått benämns som nyckeltal, utan att deras relevans 

för företaget har studerats. Nyckeltal är mått som kan användas för att förbättra företags 

prestationer och därför är det viktigt att företagsledaren vet vilka mått som är relevanta 

för företaget att basera sitt förbättringsarbete på (Parmenter, 2010). För att mäta ett 

företags miljöpåverkan används miljönyckeltal, som kan fokusera på allt från utsläpp i 

luft till utsläpp i vatten eller mark. Miljönyckeltal är viktiga att ta hänsyn till vid 

beslutsfattande och kan styra beslutsfattande i ett företag. Framför allt kan miljönyckeltal 

spela en viktig roll vid beslutsfattande kring utformning av supply chain och val av 

leverantörer (Marx-Gomez et al., 2013).  Ett hot mot användningen av miljönyckeltal i 

företag är att det innebär ytterligare ett set nyckeltal som de som använder dem ska förstå 

och lära sig att använda (Issa et al., 2015). 

 

5.1.3 Olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan 

 

Vid byggandet av sin beräkningsmodell för växthusgaser i jordbruksindustrin använder 

Torrellas et al. (2013) Excel som program och deras arbetsbok består av åtta blad. Av de 

åtta bladen görs fyra tillgängliga för användaren och de övriga fyra är dataflikar som är 

dolda för användaren. Deras struktur är att första bladet innehåller instruktioner, andra 

bladet är där inmatning av data sker och de sista två bladen visar modellens resultat. I 

modellen ges möjlighet att ställa in förutsättningar för sina beräkningar, vilket betyder att 
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användaren väljer vilken typ av produktionssystem som beräkningarna ska gälla för. 

Modellen bygger på livscykeldata för olika delars växthusgasutsläpp och på de data som 

användaren matar in, som tillsammans genererar resultatet.  

 

En annan beräkningsmodell för miljöpåverkan är den som behandlas av Tolliver-Nigro 

(2011) och denna modell beräknar papper totala miljöpåverkan utifrån parametrar som 

växthusgasutsläpp, träanvändning, avfall, utsläpp i vatten, energi och andra typer av 

komponenter som utgör produktionsprocessen för papper. Denna modell kan beräkna 

miljöpåverkan för flera olika typer av papper. Tolliver-Nigro (2011) menar att det är lätt 

att se varför denna typ av enklare beräkningsmodeller är intressanta för den som vill 

kvantifiera sin miljöpåverkan för papper. Framför allt ä denna typ av modell relevant, då 

användaren står i valet mellan flera olika alternativ och vill se vilket alternativ som 

innebär lägst miljöpåverkan.    

 

Hillier et al. (2011) skapar en beräkningsmodell för total miljöpåverkan för en gård och 

använder sig av livscykeldata för olika parametrar på en gård. Därefter skapar de en 

excelmodell där användaren får tillgång till en informationsflik, fyra flikar för data 

inmatning och en resultatflik. På resultatfliken i modellen presenteras information både i 

tabellform och i diagram. Den modell som skapats av Hillier et al. (2011) genererar 

resultatet för gårdens miljöpåverkan i Total kgCO2-ekvivalent och resultatet är nedbrutet 

i olika relevanta variabler. 
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5.2 Empiri 
För skapa en modell för beräkning av den miljöpåverkan som logistikflödet på Scania 

orsakar har data om alla lastbärare och allt emballage som används för olika flöden på 

Scania i Oskarshamn samlats in, detta för att kunna kombinera dessa med den data som 

presenteras i föregående kapitels slutsats och avser olika material och aktiviteters 

miljöpåverkan. Genom att studera arkivdata från Scanias databas avseende emballage 

kunde data avseende benämning, artikelnummer och vikt som presenteras i de kommande 

tabellerna fastställas.  

Lastpallar och kragar (trä) 
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Pall Typ E MH-1875 24 

Pall Typ S MH-1886 39 

Pall Typ T MH-7555 30 

Pall Typ L MH-7001 45 

Pall Typ M MH-7010 55 

Pall Typ X MH-3180 69 

Pall Typ Q MH-1705 28 

Pall Typ H MH-1874 12 

Krage Typ E MH-1872 10 

Krage Typ S MH-1873 14 

Krage Typ T MH-7556 14 

Krage Typ L MH-7002 14 

Krage Typ M MH-7011 16 

Krage Typ X MH-3181 19 

Krage Typ H MH-1871 7 

Lock Typ E MH-2318 6 

Lock Typ S MH-2370 10 

Lock Typ T MH-7557 8 

Lock Typ L MH-7003 10 

Lock Typ M MH-7012 15 

Lock Typ X MH-3182 17 

Lock Typ H MH-2319 3 

LE-pallet MH-4264 5,470 

LE-pallet MH-4263 12,700 

LH-collar MH-4261 4,000 

LH-pallet MH-4260 5,800 

LL-collar MH-4270 11,480 

LL-pallet MH-4269 26,900 

LM-Collar MH-4276 12,840 

LM-pallet MH-4275 35,200 

LS-collar MH-4273 10,110 

LS-pallet MH-4272 22,800 

LT-collar MH-4267 8,750 

LT-pallet MH-4266 17,300 
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LX-collar MH-4279 14,170 

LX-pallet MH-4278 39,200 

Tabell 13 Lastpallar och kragar (trä) 

Tabell 13 visar arkivdata för alla de lastbärare i form av pallar samt till dessa tillhörande 

pallkragar och lock som kunnat identifieras i Scanias databas över emballage (2016-05-

03). Som nämnts tidigare i rapporten är de vanligaste förekommande modulerna av dessa 

lastbärare är Europapallen med tillhörande krage och lock och dessa är de som i tabellen 

har benämningen ”Typ E” (direkt observation, 2016-03-09; 2016-05-02). 

 

Plywood och övrigt träemballage 

Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Plywoodemballage MH-3596 59 

Plywoodemballage MH-7360 77 

Plywood-box (with lid) MH-3740 89 

Plywood-box (without lid) MH-3741 79 

Plywood-box (with lid) MH-3840 89 

Plywood-box MH-3842 187 

Wooden support MH-0602 3 

Trsp stand MH-0523 2,330 

Trsp stand lower MH-0605 1,430 

Collar MH-7005 7,500 

E-spacer MH-1867 2,500 

H-spacer MH-1866 1,000 

Le-lid MH-4265 3,770 

LL-lid MH-4271 10,050 

LM-lid MH-4277 15,100 

LS-lid MH-4274 9,890 

LT-lid MH-4268 4,940 

LX-lid MH-4280 17,370 

Plywood box MH-3841 150,000 

Plywood box MH-3792 83,600 

Plywood box MH-3648 62,000 

Plywood box MH-3447 147,000 

Plywood Case MH-3415 4,070 

Spacer MH-4051 2,100 

Spacer MH-2955 4,100 

CU Pallet A-pillar MH-7053 80,000 

Distance frame MH-7500 8,800 

Distance frame MH-7400 3,500 

Distance frame MH-7398 4,500 
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Plywood och övrigt träemballage forts. 
Export box MH-7506 50,000 

Export packaging MH-7502 20,000 

Låda Vindruta MH-7521 5,000 

Pallet MH-3904 1,710 

Pallet for High roof MH-7518 40,000 

Q-spacer MH-1704 14,000 

Replacement runner MH-5117 3,000 

Replacement runner MH-5116 1,250 

Replacement runner MH-3667 1,000 

Replacement runner MH-3155 3,000 

Spacer MH-2466 1,400 

Spacer MH-1770 1,000 

Spacer MH-1761 1,000 

Spacer MH-1756 1,400 

Spacer MH-1753 1,300 

Spacer MH-1749 0,720 

Spacer MH-1732 4,300 

Spacer  MH-1737 3,000 

Stöd motorkåpa G MH-7528 2,000 

Support MH-7576 25,000 

Support Central Floor Back side MH-7526 1,000 

Support central Floor CP Front side MH-7525 1,000 

Support central floor CR 19 MH-7529 2,000 

Support Central Floor CR19 MH-7524 1,000 

Support Central Floor CR19 MH-7523 1,000 

Transport crate MH-7501 66,000 

Wooden support MH-7530 10,000 

Woodenpallet MH-7573 40,000 

Woodenpallet MH-7558 80,000 

Woodenpallet MH-7553 70,000 
Tabell 14 Plywood och övrigt träemballage 

 

Förekomsten av emballage tillverkat i trä och plywood-emballage i Scanias databas är 

begränsad (2015-05-03) och plywood är enligt ansvariga för emballage i logistikflödet på 

Scania i ett utfasningsskede37. Plywoodemballagen används främst för att skydda och 

stabilisera material medan träemballagen bland annat används för att hålla material i en 

lastbärare separerade från varandra under hantering för att till exempel undvika repskador 

(direkt observation, 2016-03-11). 

                                                 
37 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
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Figur 19 Exempel på plywood-emballage i form av låda (MH-3740) samt ett supportemballage i trä (MH-0602) 

(Scanias databas, 2016-05-04). 

 

Stålemballage   
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Stålemballage MH-7036 157 

Steel pallet MH-7401 165 

Steel pallet MH-7402 125 

Steel pallet MH-7403 157 

Steel pallet MH-7404 150 

Steel pallet MH-7405 327 

Steel pallet MH-7406 150 

Steel pallet MH-7409 100 

Steel pallet MH-7412 250 

Steel pallet MH-7413 135 

Steel pallet MH-7414 150 

Steel pallet MH-7415 150 

Steel pallet MH-7416 150 

Steel pallet MH-7417 220 

Steel pallet MH-7418 137 

Steel pallet MH-7419 62 

Steel pallet MH-7421 220 

Steel pallet MH-7359 60 

Steel pallet MH-7050 170 

Steel pallet MH-7135 60 

Steel pallet MH-7342 137 

Steel pallet (Conteyor) MH-7041 201 

Steel pallet conteyor 16 pocket MH-7230 201 

Seat pallet (I-log-scania) MH-7052 200 

Seat pallet MH-7047 201 

Rear pallet MH-7361 149 

Trsp rack takhylla MH-7016 175 

Trsp rack takhylla kåpa MH-7017 187 

E5-container MH-3681 75 

Single pallet MH-7051 9 

Steel/twinwall sheet pallet MH-7347 73 
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Stålemballage forts. 
12 pallet in steel MH-7229 65,000 

12-pallet in steel MH-7330 65,000 

Adapter for Cab Seats MH-7363 3,790 

Adress clip MH-7048 0,100 

Adress plate MH-7178 0,360 

Adress plate MH-7177 0,326 

Clips MH-7000 0,064 

Andon MH-7150 2,000 

Bandstöd MH-7144 4,000 

Belt post MH-7305 4,440 

Foldable Gable MH-7197 3,218 

Front cover stand MH-7031 123,000 

Furneringsvagn MH-7218 70,000 

Furneringsvagn MH-7217 80,000 

Gable MH-7304 14,000 

Gable MH-7153 11,686 

Gable MH-7152 11,000 

Gable MH-7145 5,000 

Gate, long MH-7103 8,098 

Gate, short MH-7102 4,524 

Holder MH-7154 0,050 

Holder MH-3594 0,320 

Holder MH-3593 0,320 

Holder MH-1819 0,150 

Hook MH-7559 0,026 

Fixing Bult MH-3595 0,230 

Door Hook MH-3591 0,120 

Corner post MH-1796 6,000 

Corner post MH-1795 4,300 

Corner post 1250 MH-1797 7,500 

Corner post 450 MH-1794 3,300 

Collar retainer MH-1828 0,500 

Collar retainer MH-1827 0,400 

Collar retainer MH-1826 0,300 

Collar retainer MH-1825 0,200 

Combitainer MH-7021 45,000 

Combitainer for E-pallet MH-7020 61,000 

Container MH-7185 43,000 

Bolt MH-7425 0,366 

Bolt MH-7013 0,232 

Bolt MH-7006 0,230 

Bracket MH-7175 0,100 
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Stålemballage forts. 
Cabin Stand MH-7370 153,000 

Universal Pallet MH-7101 162,050 

U-pallet MH-1799 37,000 

Transport supplement MH-7110 3,200 

Transport Support MH-7324 9,558 

Transport tillsats MH-7214 19,920 

Transport pallet MH-7133 84,000 

Transport pallet MH-7132 83,000 

Transport Pallet MH-7034 175,000 

Transport Container MH-7371 3,100 

Support LH MH-7519 1,900 

Support LH MH-7511 1,800 

Support LH (P) MH-7509 2,000 

Support Post MH-7319 4,988 

Support RH MH-7520 1,900 

Support RH (P) MH-7510 2,000 

Support RH (R-G) MH-7512 1,800 

Takplåtspall, kort MH-7315 164,000 

Tillsats MH-7308 6,000 

Support MH-7111 8,800 

Stödram hytter MH-7554 10,000 

Staple stand MH-7313 4,522 

Steel box MH-7015 32,000 

Steel crate MH-7027 58,000 

Steel gate MH-7302 6,670 

steel pallet MH-7549 69,200 

Steel Pallet MH-7423 83,000 

Steel Pallet MH-7422 145,948 

Steel pallet MH-7417 220,000 

Steel Pallet MH-7408 46,000 

Steel Pallet MH-7344 98,000 

Steel Pallet MH-7343 114,000 

Steel Pallet MH-7340 144,000 

Steel Pallet MH-7339 120,000 

Steel Pallet MH-7338 120,000 

Steel Pallet MH-7336 123,000 

Steel Pallet MH-7335 181,000 

Steel Pallet MH-7325 110,000 

Steel Pallet MH-7320 114,000 

Steel Pallet MH-7317 210,000 

Steel pallet MH-7310 128,000 

Steel Pallet MH-7301 86,000 
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Stålemballage forts. 
Steel Pallet MH-7300 110,000 

Steel Pallet MH-7216 45,000 

Steel pallet MH-7213 70,000 

Steel pallet MH-7212 100,000 

Steel pallet MH-7211 100,000 

Steel pallet MH-7171 165,000 

Steel pallet MH-7143 70,000 

Steel Pallet MH-7116 111,200 

Steel Pallet MH-7113 100,000 

Steel Pallet MH-7085 195,000 

Steel Pallet MH-7056 152,000 

Steel Rack MH-7424 143,900 

Steel Rack MH-7055 95,000 

Stålpall för staplingsprofil MH-7018 50,000 

Stålpall Skyddslock Hö MH-7548 90,000 

Stålpall Skyddslock vä MH-7547 90,000 

Stålpall till 16-tak MH-7346 100,000 

Ställage för knutplåt Wide LH MH-7129 90,000 

Ställage för knutplåt Wide RH MH-7130 91,000 

Stand Right MH-7312 6,000 

Stand left MH-7311 6,000 

Stand MH-7348 1,000 

Stand MH-7323 2,654 

Stand MH-7314 8,000 

Stand MH-7112 14,000 

Sequence pallet for curtains MH-7045 85,100 

Shipping Cask MH-7332 94,000 

Shipping Cask MH-7331 97,000 

Side steering MH-7180 0,626 

Sidostyrning linefeeding MH-7201 0,300 

Single Pallet MH-7407 54,000 

Ryggskyddsskena komplett stomme MH-7561 4,700 

Ryggskyddsskena komplett stomme MH-7388 4,700 

Ryggskyddsskena reservdelsstomme MH-7560 4,700 

Ryggskyddsskena reservdelsstomme MH-7387 4,700 

return track MH-7176 6,820 

RG Cab Shell Iran MH-7268 46,000 

Roof support MH-7173 6,000 

Rack & rear guide for all KD Cabs MH-7379 2,000 

Racktillsats Export R19, T14 MH-7391 6,000 

Racktillsats Export R19, T14 MH-7390 3,000 

Rear Pallet MH-7364 165,000 
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Stålemballage forts. 
Reinforcement MH-2699 0,086 

Reinforcement export stand taiwan MH-7504 2,000 

Post MH-7321 4,000 

Post MH-7318 6,000 

Post MH-7316 5,000 

Post MH-7172 4,000 

Post MH-7151 3,034 

Post MH-7140 2,000 

Post MH-7108 6,500 

Post MH-7106 7,000 

Post MH-7105 5,442 

Post MH-7104 4,000 

Pallet for roof MH-7174 150,000 

Metallic Guide (Ryggskena för alla hytter) MH-7389 6,536 

Metallic rack for all KD Cabs MH-7383 73,000 

Okbricka MH-7515 0,006 

Pall målerifixtur VR449239 MH-7215 50,000 

Pallet MH-7128 97,000 

Pallet MH-7030 97,000 

Låsanordning MH-7341 6,000 

Locking Device MH-7333 0,072 

Long goods pallet MH-7196 106,125 

Long goods pallet MH-7195 113,233 

Long goods pallet MH-7194 120,677 

Long goods pallet MH-7193 120,677 

Long goods pallet MH-7142 89,000 

Long goods pallet MH-7141 79,860 

Loading support MH-7121 1,900 

Label holder A5 MH-7032 0,300 

Tabell 15 Stålemballage 

 

 

Totalt finns i Scanias databas för emballage 31 stycken olika emballage som av författarna 

har kunnat identifieras som stålemballage. Dessa väger mellan 9 och 327 kg 2016-05-03). 

Dessa emballage är oftast inte standardiserade utan tillverkade för att möjliggöra 

hantering av för Scania specifika material och produktkomponenter. Detta medför också 

att databasen med uppgifter om dessa emballage uppdateras när gamla emballage inte 

längre används eller när nya kommer till för att passa vid nya materialförutsättningar 

(direkt observation 2016-03-07). 
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Figur 20 Stålemballage i form av ett transportrack (MH-7036) och stålbur (MH-7418) (Scanias databas, 2016-05-04). 

  Transportstativ 
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Trsp stand MH-7410 218,000 

Trsp stand MH-7411 175,000 

Trsp stand MH-0438 0,248 

Trsp stand MH-0439 0,094 

Trsp stand MH-0546 0,206 

Trsp Stand MH-0274 0,170 

Trsp Stand MH-0275 1,090 

Trsp stand MH-0342 0,598 

Trsp stand MH-7035 187,000 

Trsp stand MH-7038 144,000 

Trsp stand MH-7049 250,000 

Trsp stand MH-0416 0,261 

Trsp stand MH-0606 2,260 

Trsp stand MH-0607 2,170 

Trsp stand MH-0608 2,420 

Trsp stand MH-0609 2,340 

Trsp stand MH-0610 2,150 

Trsp stand MH-0598 1,090 

Trsp stand MH-0599 0,970 

Trsp stand MH-0596 0,300 

Trsp stand LH MH-0573 1,580 

Trsp stand RH MH-0574 1,580 

Trsp stand LH/RH MH-0594 0,438 

Trsp stand LH/RH MH-0595 0,362 

Trsp stand LH MH-0343 0,598 

Trsp stand upper MH-0444 0,564 

Trsp stand lower MH-0445 1,410 

Trsp stand (roof shelf) MH-0494 0,608 

Trsp stand lower MH-0590 1,500 

Trsp stand upper MH-0589 0,816 

Trsp stand MH-0627 0,828 

Transport stand p cab shell Iran MH-7269 46,000 

Transport Stand MH-7385 28,000 

Transport stand MH-7384 30,000 
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  Transportstativ forts. 
Transport Stand MH-7377 128,000 

Transport Stand MH-7376 175,000 

Transport Stand MH-7375 160,000 

Transport Stand MH-7373 168,000 

Transport Stand MH-7372 62,000 

Transport stand MH-7334 2,130 

Transport Stand MH-7329 192,000 

Transport Stand MH-7328 2,272 

transport stand MH-7309 10,000 

Transport stand MH-7303 4,666 

Transport stand MH-7179 121,000 

Transport stand MH-7149 88,000 

Transport stand MH-7148 71,000 

Transport stand MH-7147 73,000 

Transport stand MH-7109 16,840 

Transport stand MH-7046 53,000 

Transport stand MH-7043 100,000 

Transport stand MH-7037 161,300 

Transport stand MH-7033 145,000 

Transport stand MH-7008 106,000 

Transport stand MH-7380 191,000 

Transport stand boxholm MH-7131 71,000 

Transport stand for roof frame MH-7337 36,000 

Transport stand MH-0551 0,200 

Transport stand MH-0442 0,614 

Stand left MH-0269 0,350 

Stand middle MH-0270 0,585 

Stand right MH-0271 0,350 

Transport stand MH-0558 2,500 

Transport stand MH-0416 0,261 

Transport stand MH-0356 0,272 

Transport stand upper MH-0387 0,514 

Tabell 16 Transportstativ 

 

Transportstativen som listas i tabell 16 är emballage anpassat för att hålla material på 

plats under transport och hantering utan att skada materialet och kan placeras på eller i 

olika lastbärare38. Dessa stativ kan vara utformade på ett flertal olika sätt och vara 

tillverkade av olika solida material eller kombinationer av två eller flera material 

(deltagande observation, 2016-03-09). Vid de fall där ett emballage består av flera olika 

                                                 
38 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
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material har en uppskattning gjorts av författarna till rapporten avseende hur mycket av 

emballaget som består av vilket material. 

 

   

Figur 21 Transportstativ tillverkat både i trä och Polyeten (PE) (MH-0609) samt ett stativ enbart av plasten Polypropen 

(MH-0494). 

 

Transportbrickor 
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Trsp tray MH-0571 0,306 

Trsp tray MH-0577 0,466 

Trsp tray MH-0578 0,298 

Trsp tray MH-0582 0,264 

Trsp tray MH-0583 0,190 

Trsp tray MH-0584 0,268 

Trsp tray MH-0585 0,320 

Trsp tray MH-0586 0,300 

Trsp tray MH-0587 0,270 

Trsp tray MH-0452 3,960 

Trsp tray MH-0453 1,150 

Trsp tray MH-0454 1,150 

Trsp tray MH-0511 0,290 

Trsp tray MH-0512 0,234 

Trsp tray MH-0513 0,228 

Trsp tray MH-0517 0,362 

Trsp tray MH-0521 0,086 

Trsp tray MH-0556 0,226 

Trsp tray MH-0557 0,256 

Trsp tray MH-0565 0,516 

Trsp tray MH-0567 0,250 

Trsp tray MH-0591 3,160 

Trsp tray MH-0593 1,140 

Trsp tray MH-0468 0,322 

Trsp tray MH-0398 0,736 

Trsp tray MH-0459 0,288 

Trsp tray MH-0604 0,278 

Trsp tray MH-0613 0,272 
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Transportbrickor forts. 
Trsp tray MH-0592 0,250 

Trsp tray MH-0597 0,164 

Trsp tray MH-0492 0,288 

Trsp tray MH-0568 2,360 

Trsp tray MH-0569 4,200 

Trsp tray MH-0500 0,448 

Trsp tray LH MH-0615 1,560 

Trsp tray RH MH-0616 1,560 

Trsp tray LH MH-0617 2,220 

Trsp tray RH MH-0618 2,220 

Trsp tray support MH-7350 9,100 

Trsp tray ACC-unit MH-0547 0,218 

Trsp tray las 2 MH-0497 0,216 

Trsp tray left MH-0321 3,430 

Trsp tray right MH-0322 3,430 

Transport tray MH-0572 2,500 

Transport tray MH-0524 1,288 

Transport tray MH-0518 0,650 

Transport tray MCC MH-0541 1,242 

Transport tray MCC MH-0540 0,580 

Transport tray MCC MH-0539 0,790 

Transport tray MH-0426 0,150 

Transport tray MH-0425 0,076 

Transport tray MH-0424 0,470 

Transport tray MH-0423 0,400 

Transport tray MH-0422 0,400 

Transport tray MH-0520 1,460 

Transport tray lower storage R MH-0484 8,780 

Transport tray lower storage R MH-0483 8,270 

Transport tray MH-0628 0,350 

Transport tray MH-0581 0,272 

Transport tray MH-0575 0,208 

Transport tray MH-0431 2,000 

Transport tray MH-0401 3,788 

Transport tray MH-0400 2,348 

Transport tray MH-0399 3,464 

Transport Tray MH-0361 3,958 

Transport Tray MH-0319 1,912 

Transport Tray MH-0317 3,048 

Transport Tray MH-0316 3,190 

Tray MH-0306 3,880 

Tray MH-0297 2,052 

Tray MH-0277 4,060 

Tray MH-0276 4,060 

Transport tray MH-0522 0,782 

Transport tray MH-0516 0,240 

Transport tray MH-0508 0,218 

Transport tray MH-0503 0,306 
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Transportbrickor forts. 
Transport tray MH-0502 0,336 

Transport tray MH-0501 0,292 

Transport tray MH-0495 0,500 

Transport tray MH-0392 0,546 

Transport Tray MH-0374 2,227 
Tabell 17 Transportbrickor 

Transportbrickor är ett emballage som placeras på en hel lastbärare med syfte att skydda 

material från yttre påverkan av olika faktorer så som exempelvis väta eller för att undvika 

repskador. Dessa emballage kan till exempel vara anpassade specifikt för 

elektronikmaterial och är då rosafärgade. Användande av denna typ av emballage 

underlättar också hanteringen vid montering då materialet i emballaget blir mer 

lättillgängligt39. 

 

   

Figur 22 Transportbrickor tillverkade i Polyeten, den rosa är avsedd och anpassad för artiklar innehållande känslig 

elektronik. (MH-0500) till höger bricka av samma grundmaterial avsedd för transport av handtag (Scanias databas, 

2016-05-04). 

 

 

  Plastemballage 
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Plastbox MH-0143 1,465 

Plastbox MH-0164 2,468 

Plastbox MH-0463 2,158 

Plastbox MH-0476 2,418 

Plastbox MH-3147 0,598 

Plastbox MH-4147 1,090 

Plastbox MH-6147 1,806 

Plastic box MH-0462 2,706 

Plastic box MH-0477 2,799 

Plastic box MH-0481 4,100 

Plastic box MH-0482 4,960 

                                                 
39 Packaging Technican Scania CV Oskarshamn 2016-04-06 
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  Plastemballage forts. 
Plastic box foldable MH-0464 2,846 

Plastic box conductive (ESD) MH-0474 2,418 

Plastic box galia foldable MH-0475 2,989 

Plastic box Kaysersberg MH-0490 1,733 

Plastic box conductive MH-0339 2,846 

Plastic lid conductive MH-0510 6,838 

Die cast tray MH-7356 3,020 

Die cast tray MH-7357 2,030 

EPP-box MH-0505 0,868 

EPP-box MH-0603 1,420 

EPP-box MH-0576 1,630 

Bandstöd MH-7146 0,150 

Conveyor Belt MH-7326 0,300 

Conveyor belt MH-7306 0,120 

Polyurethan Spacer MH-0354 0,434 

Protection MH-7327 0,072 

Spacer MH-7382 0,025 

Spacer MH-7322 0,162 

CU-Tray A-pillar MH-7054 3,000 

E-spacer MH-5043 0,370 

H-spacer MH-5042 0,178 

Lid for B2 MH-4148 0,400 

Lid for B2 MH-0509 2,700 

Lid for B3 MH-6148 0,700 

Plastic box MH-4262 2,706 

Plastic box MH-0480 0,300 

Plastic box MH-0461 1,806 

Plastic box Kaysersberg MH-0473 0,820 

Plastic box KLT MH-0472 1,084 

Plastic box KLT MH-0471 0,568 

Plastic lid MH-0545 6,100 

Spacer MH-4203 0,085 

Spacer MH-4202 0,037 

Spacer MH-4201 0,016 

Unit Lid H-format MH-4319 1,450 

Spacer MH-7345 0,020 

Transport stand MH-0493 0,534 

Cast spacer MH-7358 0,700 

Cast spacer MH-7355 2,118 

EPP-box MH-0554 1,576 

EPP-box MH-0506 0,882 

MB-lid MH-0144 0,734 

Roof window cover MH-0388 0,650 

SB-lid MH-0165 1,395 



  
 

93 

  Plastemballage forts. 
Spacer MH-7042 0,068 

Spacer MH-1977 0,900 

Spacer distance MH-7039 0,060 

Stand MH-0305 0,494 

Stand MH-0286 0,158 

Stand MH-0105 0,220 

Stand Bottom MH-7270 0,560 

Support MH-7570 0,960 

Transport block "big" MH-7272 0,300 

Transport block "small" MH-7273 0,020 

Transport Protection MH-7365 0,216 

Transport Spacer MH-7264 0,500 

Distance MH-0412 0,076 

Edge protection MH-0441 0,062 

Foam bag MH-0215 0,020 

Lock block MH-0440 0,288 

E-spacer MH-0150 2,500 

H-spacer MH-0140 1,170 

Plastic Insert MH-0314 1,428 

Blister lid for B1 MH-3148 0,020 

Blister lid for B2 MH-4374 0,040 

Blister lid for B3 MH-4375 0,080 

Plastic bag MH-0355 0,165 

Plastic bag MH-0252 0,243 

Plastic bag MH-0242 0,165 

Plastic bag VCI MH-0213 0,400 

Plastic bag VCI MH-0210 0,050 

Plastic bag VCI MH-0209 0,045 

Plastic bag VCI MH-0208 0,040 

Plastic bag VCI MH-0207 0,030 

Plastic bag VCI MH-0206 0,035 

Plastic bag VCI MH-0205 0,030 

Plastic bag VCI MH-0204 0,025 

Plastic bag VCI MH-0203 0,020 

Plastic bag VCI MH-0202 0,010 

SB-spacer MH-0166 0,035 

Spacer MH-0145 0,300 

Stand top MH-7271 0,260 

Transport Spacer MH-7255 0,130 

Fiber glass support MH-0465 4,278 
Tabell 18 Plastemballage 
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Arkivmaterial i form av datamaterial för ett flertal olika lastbärare i form av plastlådor 

har av författarna identifierats på Scania. Lådorna är tillverkade av flera olika plasttyper, 

bland annat Polypropen och HDPE. Vikterna varierar mellan cirka ett halvt kilo upp till 

knappa sju kilogram (2016-05-03). Lådorna är förhållandevis små till utförandet och är i 

de allra flesta fall modulanpassade för att kunna passa på en Europapall (direkt 

observation, 2016-03-18). 

 

   

Figur 23 Plastlådor i olika storlekar tillverkade i Polypropen. Till vänster MH-0143 och till höger MH-0482 (Scanias 

databas, 2016-05-04). 

 Övrigt emballage  
Benämning Artikelnummer Vikt (kg) 

Foam spacer MH-0192 0,400 

Spacer MH-0107 0,530 

Spacer MH-0106 0,530 

Foam bag MH-0251 0,020 

Trsp support MH-0278 0,186 

Tray MH-0296 1,810 

Stand MH-0298 0,342 

Trey MH-0299 1,810 

Stand right MH-0300 0,594 

Stand left MH-0301 0,594 

Stand MH-0302 0,610 

Stand MH-0304 0,032 

Wrap MH-0323 0,304 

Trsp block MH-0417 0,014 

Trsp support rear walls MH-0455 0,100 

Dunnage (linpack) MH-0499 0,642 

Linpack inrede MH-0507 0,480 

Dunnage (solpack) MH-0538 0,704 

Spacer range MH-7265 0,090 

Trsp spacer MH-7362 0,250 

Dunnage MH-0626 0,350 

Textile dunnage MH-0588 0,626 

Wrap MH-0611 0,312 
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 Övrigt emballage forts.  
Transport Rack Radiohylla MH-7014 172,600 

Combitainer for E-pallet MH-7020 61,000 

Pallet MH-7030 97,000 

Transport stand lower MH-0386 1,132 

Cardboard MH-7516 2,000 

Cardboard box MH-3905 1,695 

Cardboard Cover MH-3906 1,705 

Corrugated Box MH-7004 0,300 

Sarg 0501 MH-7517 2,000 

Foam spacer MH-0498 0,016 

Foam spacer MH-0479 0,046 

Foam spacer MH-0478 0,175 

H-spacer foam MH-0240 0,200 

LE-spacer foam MH-4253 0,400 

LH-spacer foam MH-4252 0,200 

SB-spacer foam MH-0272 0,068 

Engångspall 9901 16,000 

Plastpall (HDPE) 9905 10,000 

Plastpall (PP) 9904 10,000 

Halvpall plast (HDPE) 9903 13,000 

Halvpall plast (PP) 9902 13,000 

01.07 KT ALU (wanzi.com) 9906 39,000 
Tabell 19 Övrigt emballage 

Den sista tabellen innehåller rörande data om övriga identifierade emballage. Här 

återfinns bland annat emballage bestående av påsar tillverkade i olika textilmaterial, 

transportcontainrar och transportrack (2016-05-03). I denna tabell kan man också hitta 

inhämtad empirisk data för alternativa emballage som kan användas som substitut till 

Scanias redan befintliga emballage, exempelvis plastpall och dessa har av författana för 

att kunna användas i modellen givits ett artikel nummer opch som börjar på 99. 

Sammanlagt handlar det om 581 olika emballage och logistikaktiviteter som används i 

det studerade flödet. 

 

Figur 24 Exempel på hel- respektive halvpall av HDPE-plast (AJprodukter.se, u.å.) 
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5.3 Analys 
Enligt Neal & Shone (1976) skapas beräkningsmodeller för att göra komplexa situationer 

enklare att förstå, vilket gjort det relevant att skapa en beräkningsmodell för beräkning av 

miljöpåverkan i det komplexa flöde som denna rapport studerat. Anledningen till att 

beräkningsmodellen konstrueras för miljöpåverkan är att fallföretaget är intresserade av 

att kunna jämföra miljöpåverkan av olika flöden. Att fallföretaget Scania är intresserade 

av en beräkningsmodell för miljöpåverkan kan tänkas bero på att de är ett företag inom 

fordonsindustrin, som enligt Günther et al. (2015) har ett stort klimatavtryck. Att Scania 

vill ha en beräkningsmodell för miljöpåverkan kan också vara för att de, precis som 

Sukitsch et al. (2015) menar att fordonsindustrin gör, intresserar sig för sin miljöpåverkan 

och därför vill kunna inkludera miljöpåverkan vid beslutsfattande.   

 

Att en beräkningsmodell är matematisk och bygger på olika mått (Neal & Shone, 1976) 

är något som varit grundläggande i skapandet av den modell som denna studie resulterat 

i. Rapportens författare har valt att basera de beräkningar som görs i rapporten på det 

index som kapitel 4 mynnat ut i och som presenteras under rubrik 4.4 Slutsats. Den modell 

som skapats är en datamodell i programmet Excel, som enligt Helbæk (2012) är det 

främsta programmet för skapande av ekonomiska modeller. Valet av Excel som program 

kan ytterligare motiveras av att Tyworth & Grenoble (1991) anser att kalkylbladsprogram 

är det bästa verktyget som någonsin skapats för företag. Likaså är Excel ett program som 

används av de flesta tjänstemän på Scania CV AB (direkt observation, 2016). För att den 

modell som skapats ska ha en längre livslängd i företaget är Excel det bästa valet av 

program eftersom programmet är flexibelt och lätt att förbättra enligt Changbing (2009). 

Modellen ska användas vid beslutsfattande och då företagsledare förväntar sig att 

modeller för beslutsfattande ska vara i Excel (Cunha & Mutarelli, 2007) så har författarna 

till denna rapport valt att skapa modellen i Excel. Den modell som konstruerats av 

författarna till denna rapport bygger på flera dataverifieringslistor där användaren väljer 

vilka alternativ som exempelvis ska jämföras. Därefter får användaren fylla i hur många 

av varje parameter som ska vara en del i jämförelsen.    

 

I uppdragsbeskrivningen från fallföretaget Scania framgick det att det var viktigt att 

modellen innehöll nyckeltal40 och enligt Parmenter (2010) är det vanligt att företag 

använder sig av nyckeltal, men att de ofta använder sig av för många olika nyckeltal. 

                                                 
40 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-01-18 
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Därför har författarna till denna rapport valt att använda få nyckeltal i modellen och de 

huvudsakliga måtten är Summa kgCO2-ekvivalent för ett flöde, Pris för utsläppsrätter för 

ett flöde som baserats på det första nyckeltalet. Därefter har författarna till denna rapport 

även valt att inkludera ett nyckeltal som visar kostnaden för den summa CO2-ekvivalent 

som ett flöde resulterar i utifrån ett pris. Att enbart ett fåtal miljönyckeltal tagits fram är 

för att de ska tas i beaktning vid beslutsfattande, vilket Marx-Gomez et al. (2013) säger 

är mycket viktigt. Det har även framgått vid diskussioner med fallföretaget om modellen, 

då deras mål med modellen är att kunna inkludera miljöperspektivet vid beslutsfattande 

om flöden41. För att undvika att de nyckeltal som tagits fram förvirrar de som ska använda 

modellen har rapportens författare låtit anställda på Scania testa modellen.  

 

Nyckeltal i modell 

Summa kgCO2-ekvivalent Visar total miljöpåverkan i kgCO2-ekvivalent 

för ett specifikt flöde. 

Pris för utsläppsrätter 

Visar priset för det studerade flödets 

miljöpåverkan baserat på priset för 

utsläppsrätter som motsvarar samma 

utsläppsmängd.  

Kostnaden för den summa CO2-ekvivalent 

Visar total kostnad för ett flödes miljöpåverkan 

baserat på ett pris som användaren själv kan 

välja utifrån vad företaget valt att prissätta CO2 

till. 

Tabell 20 Nyckeltal för modellen 

 

Björklund (2012) diskuterar beräkningsmodeller för en lagerlokals miljöpåverkan och 

föreslår tre huvudkategorier av miljöparametrar som är energi, markanvändning och 

resursanvändning. Vid skapandet av den modell som presenteras i denna studie (bilaga 1) 

har författarna valt att dela in miljöparametrarna energianvändning, resursutnyttjande och 

avfall. Björklunds (2012) definition av resursanvändning innehåller avfall, men i denna 

studie har författarna valt att behandla avfall som en separat huvudkategori. Härmed 

skiljer sig definitionen av resursutnyttjande, då denna rapport ser denna kategori som 

parametrar som innebär miljöpåverkan i form av resurser som förbrukas för exempelvis 

tillverkning av emballage. Författarna till denna rapport har valt att se Energiutnyttjande 

som en kategori för over head-parametrar så som elektricitet och värme, men även 

                                                 
41 Project Leader Logistic Development Cab Assembly, Scania CV Oskarshamn 2016-04-27 
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materialhanteringens energiutnyttjande har inkluderats, vilket stämmer överens med 

Björklund (2012) som också väljer att inkludera materialhantering i energi. Att uppskatta 

hur mycket av over head-parametrarna som ska påföras ett visst flöde vid beräkningar i 

modellen kan vara svårt, då det saknas data för hur mycket elektricitet eller värme som 

används i varje del av det studerade flödet, men rapportens författare är av åsikten att det 

ger användaren en viss förståelse för hur mycket den elektricitet eller värme som kan 

tänkas behövas till flödet påverkar miljön. En anledning som kan göra att den modell som 

denna rapport resulterat i skiljer sig från den som presenteras av Björklund (2012) är att 

denna rapport behandlar en produktionslokal och inte en lagerlokal och att de olika 

miljöpåverkande parametrarna skiljer sig åt. För att den modell som skapats ska kunna 

användas för jämförelser av många olika flöden har många olika variabler inkluderats. 

Några av de viktigaste variablerna i modellen som skapats är Scanias olika emballage och 

utifrån dessa kan jämförelser göras, då deras miljöpåverkan beräknas utifrån deras vikt 

multiplicerat med miljöpåverkan för den materialtyp som de utgörs av. Miljöpåverkan för 

materialtypen finns i det index som presenteras i rubrik 4.4 Slutsats. Ytterligare variabler 

som inkluderats i modellen är den miljöpåverkan som de olika truckarna, som används 

på Scania, har. Miljöpåverkan för transporter och overhead-miljöpåverkan som el och 

värme har också inkluderats för att en övergripande bild av ett flödes miljöpåverkan ska 

gå att beräkna.  Alla miljödata som beräkningsmodellen baseras på, och som presenteras 

under rubrik 4.5 Slutsats, är livscykeldata och detta stämmer överens med Björklund 

(2012) som föreslår att denna typ av data ska användas vid skapandet av 

beräkningsmodeller för miljöpåverkan. Eftersom livscykeldata har använts har författarna 

till rapporten valt att inte inkludera avfall i modellen, då avfallet antas vara inkluderat i 

livscykeldatan.  

 

Den modell som konstruerats i denna rapport har flera likheter med de 

beräkningsmodeller som studerats i detta kapitel (Torellas et al., 2013; Tolliver-Nigro, 

2011; Hillier et al., 2011). Två av de modeller som studerats är byggda i Excel (Torellas 

et al., 2013; Hillier et al., 2011), vilket även gäller den modell som konstruerats av 

författarna till denna rapport. Torellas et al. (2013) använder sig av en struktur där 

användaren matar in information på ett specifikt arbetsblad i Excel för att sedan generera 

resultatet på två olika resultatblad. Detta tillvägagångssätt skiljer sig något från det som 

presenteras av Hillier et al. (2011) som låter användaren mata in data på flera flikar för 

att sedan generera resultatet på ett resultatblad. Den modell som konstruerats av 
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författarna till denna rapport (se Resultat) påminner om både Torellas et al. (2013) och 

Hillier et al. (2011) då den separerar på arbetsbladen för inmatning av data och resultat. I 

detta specifika fall är det två blad för datainmatning och ett för resultat och istället för att 

ha ett instruktionsblad har författarna till denna rapport valt att lägga till textrutor på varje 

blad som innehåller instruktioner för att användaren ska slippa växla mellan blad vid 

användandet av modellen. Tolliver-Nigro (2011) menar att enklare beräkningsmodeller 

för miljöpåverkan kan vara ett viktigt inslag i beslutsfattande om olika alternativ, då det 

ger beslutsfattaren en överblick av miljöpåverkan för de alternativ som jämförs. Den 

modell som konstruerats av rapportens författare ger användaren möjlighet att enkelt 

skapa sig en överblick över vilken miljöpåverkan olika flöden har. Precis som Hillier et 

al. (2011) så presenteras resultatet av jämförelserna i den modell som skapats av 

författarna till denna modell i kgCO2-ekvivalent, vilket visar på att detta är en relevant 

enhet att använda i en beräkningsmodell för miljöpåverkan. Även den modell som 

Tolliver-Nigro (2011) diskuterar presenterar sitt resultat i enheten CO2-ekvivalent, något 

som ytterligare bekräftar valet av denna som enhet.    

 

 

5.4 Slutsats 
Att skapa en beräkningsmodell innebär att förenkla en komplex kontext och göra denna 

mer greppbar (Neal & Shone, 1976). Utifrån data för olika identifierade miljöpåverkande 

parametrars miljöpåverkan i kg CO2-ekvivalent (se 4.4 Slutsats) och data för olika 

parametrar i det studerade flödet har en beräkningsmodell där användaren kan beräkna 

flödens miljöpåverkan skapats (se bilaga 1). Genom att skapa nyckeltal som 

företagsrepresentanter fått tycka till om har författarna till denna rapport säkerställt att de 

nyckeltal som modellen presenterar är relevanta, för att undvika den förvirring kring 

nyckeltal som Issa et al. (2015) diskuterar. Modellen har skapats i Excel då flera forskare 

menar att det är att föredra vid skapandet av modeller (Helbæk, 2012; Tyworth & 

Grenoble 1991; Changbing, 2009) och då det är Excel som används som 

kalkylbladsprogram på Scania (direkt observation, 2016).   

 

Den modell som konstruerats genererar sitt resultat på det sätt som visas i bilderna nedan 

där de olika flöden som användaren väljer att jämföra presenteras parallellt med varandra. 

Resultatet presenteras i enheten kgCO2-ekvivalent, vilket är den accepterade enheten i 

teorin (Hillier et al., 2011; Tolliver-Nigro, 2011). Modellen ger användare en överblick 

över vilket flöde som är att föredra och vilka konsekvenser detta skulle innebära för 
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miljön, vilket enligt Tolliver-Nigro (2011) är den största fördelen med 

beräkningsmodeller för miljöpåverkan. Modellen visar även vilken kostnad det bästa 

flödet innebär utifrån ett pris som författarna till denna rapport tagit fram. Priset i 

modellen är 5 kronor/kgCO2eq och baseras på vad som föreslås av. 

 

 

Figur 25 Resultatblad 1 från modell 

 

 
Figur 26 Resultatblad 2 från modell 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras den beräkningsmodell som rapporten resulterat i. Kapitlet 

motiverar även rapportens överförbarhet och samhälleliga nytta, samt ger förslag till 

vidare forskningsuppslag. Slutligen ger författarna till rapporten kritik till det egna 

arbetet, motiverar de etiska övervägandena och presenterar sina egna reflektioner.  

 

6.1 Beräkningsmodellen 

Denna rapports resultat är en beräkningsmodell i Excel som hjälper anställda på 

fallföretaget Scania CV AB att jämföra olika flödens miljöpåverkan. Att möjliggöra 

jämförelser av miljöpåverkan hos olika flöden kommer hjälpa företaget att ta mer 

informerade beslut vid val av flöde, då det innebär att även miljöparametrar tas i 

beaktning vid beslutsfattande och inte som tidigare enbart ekonomiska och 

funktionsmässiga parametrar.  

 

6.1.1 Blad för jämförelse av flöden 

Det första bladet i excelmodellen heter Jämförelse flöden och på det bladet kan 

användaren jämföra olika flödens totala miljöpåverkan utifrån parametrarna emballage, 

materialhantering, transporter och energi. När modellen är delvis i fylld så ser den ut 

som bilden nedan. För att enkelt kunna använda sig av modellen så är det bara att följa 

instruktionerna i textrutorna som finns på de olika bladen.  

 

Figur 27 Överblick blad 1 modell 

Steg 1 

Det första steget i arbetet med denna flik är att ställa in grundläggande förutsättningar i 

den gröna rutan genom att välja olika alternativ i rullistorna som finns i cellerna A4: F4. 
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I cell A4 väljer användaren hur många olika flöden som ska jämföras, i B4 väljs hur 

många olika emballageparametrar, i C4 antalet materialhanteringsparametrar, i D4 antalet 

transporter, i E4 energityper och i F4 väljer användaren antalet år som jämförelsen ska 

utgå ifrån. 

 

 

Figur 28 Val av förutsättningar 

 

Steg 2 

När användaren har valt hur många olika parametrar som ska jämföras så visar sig lika 

många rullistor i kolumn A och i dessa väljer användaren sedan de artiklar som ska 

jämföras.  

 

 

Användaren fyller i antalet av varje parameter, i fallet med bilden ovan emballage, i de 

färglagda kolumnerna som visar sig när användaren valt antal flöden. 

 

6.1.2 Blad för årligt behov 

Bilden nedan är en översikt över blad två, 2. Årligt behov, där användaren fyller i det 

årliga inköpsbehovet för de flöden som inkluderas i jämförelsen. De emballage som 

användaren valt på första fliken kommer visa sig i listan och det är bara det årliga behovet 

som behöver fyllas i det årliga behovet. Denna flik behandlar enbart emballage.  

Figur 29 Detaljerad bild blad 1 
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Figur 30 Överblick blad 2 

 
6.1.3 Resultatblad 

När du fyllt i modellen med alla de parametrar som du vill jämföra så klickar du på fliken 

3. Resultat där det första du ser är dina olika flödens totala miljöpåverkan nedbrutet i 

Emballage, Materialhantering, Transporter, Energi och även en totalsumma. Den 

tidshorisont du valt att arbeta utifrån visas i cell H5.  

 

Figur 31 Resultatbild 1 

 

Den andra delen av resultatbladet visar vilket flöde som är det bästa alternativet, vilket 

pris en utsläppsrätt för samma mängd CO2 skulle kosta och även en beräknad kostnad 
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utifrån ett pris per kgCO2 som beräknats till 83 kronor. Här presenteras även ett diagram 

som visar flödenas totala CO2 i relation till varandra, samt fyra cirkeldiagram som visar 

de olika flödena och vilka beståndsdelar de har.  

 

Figur 32 Resultatbild 2 

 

Uppe i höger hörn finns en ruta som visar skärningspunkt för de olika flöden som jämförts 

med hjälp av modellen. Här väljer användaren vilka flödens skärningspunkt som denne 

vill veta i listan. Vill användaren se flera skärningspunkter är det bara att kopiera ner 

cellerna I44 och J44 så följer formateringen med så att det går att välja fler 

skärningspunkter att jämföra.  Denna del av resultatfliken innehåller två diagram där det 

ena visar de olika flödenas totala miljöpåverkan nedbrutet i investering emballage, 

summa årligt behov av emballage, truckar, transporter och energi. Det andra diagramet 

visar de olika flödenas utveckling över tid baserat på det årliga inköpsbehovet av 

emballage som du fyllt i på flik 2. Vill användaren ha sitt resultat på papper är det bara 

att skriva ut blad 3, så får denne sitt resultat på två A4-ark.  
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6.1.4 Snabbkalkylator 

För att möjliggöra snabba överslagsberäkningar har även en snabbkalkylator inkluderats 

i modellen. I denna kalkylator kan användaren snabbt och enkelt mata in information om 

exempelvis ett prototypemballages vikt för att jämföra vilket material som är att föredra.  

 

Figur 33 Snabbkalkylator 

 

Snabbkalkylatorn kan även hjälpa användaren att göra överslagsberäkningar på olika 

truckalternativ eller drivmedel för lastbilar.  

6.1.5 Grundläggande förutsättningar för modell 

Modellen bygger till stor del på, av författarna insamlad, data över olika emballage som 

Scania använder. Andra viktiga parametrar i modellen är de olika trucktyperna, vars 

miljöpåverkan har beräknats av rapportens författare utifrån data som samlats in på 

fallföretaget. En annan viktig förutsättning för modellen är hur lastbilar som drivs med 

olika sorters drivmedel påverkar miljön och även energi i form av värme och elektricitet 

har inkluderats. Alla beräkningar för emballage är baserade på vikt, då detta var det mest 

fördelaktiga sättet att räkna ut de olika emballagens miljöpåverkan i form av kgCO2-

emissioner. Truckberäkningarna är baserade på användningstimmar, 

lastbilsberäkningarna baseras på km och slutligen bygger energi på kWh. Alla 

beräkningar av miljöpåverkan är kopplade till det index som skapades i rapportens kapitel 

4.  
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6.1.6 Excelinformation 

Modellen bygger till stor del på dataverifieringslistor i kombination med formeln letarad, 

som innebär att när användaren väljer exempelvis ett emballage i en dataverifieringslista 

så letar Excel upp miljödata för detta emballage i aktuella tabeller. 

Dataverifieringslistorna används för att förenkla användarens arbete med modellen, då 

det förhindrar att felaktig information matas in, som inte fungerar i letarad-formeln. 

Villkorsstyrd formatering har använts för att förenkla för användaren genom att med färg 

visa vilka fält som användaren ska fylla i.   

 

6.1.7 Prissättning 

Ett lämpligt sätt att stimulera minskning av miljöpåverkan anser författarna vara att införa 

miljöpåverkan som en kostnad då ekonomiska medel är lättare för företagsvärlden att 

relatera till. Detta är något som också bekräftats både av Scania42 och i litteraturen, där 

bland annat Ding et al., (2015) redogör för att traditionell kostnadssyn inom företag enbart 

ser till kostnader för material, arbete och så vidare och att miljökostnader helt utelämnas, 

vilket leder till att de negativa konsekvenser orsakade av miljöpåverkan inte beräknas 

som en kostnad och därmed får lägre fokus. I EU finns idag handel med utsläppsrätter där 

priset styrs av tillgång och efterfrågan och kan handlas på en öppen marknad 

(utsläppsrätt.se u.å.) och priset för en utsläppsrätt för ett ton koldioxid är i dagsläget 53,98 

kronor (Nasdaq, 2016). Kritik mot handeln med utsläppsrätter finns då marknadspriser 

inte speglar de kostnader som miljöpåverkan verkligen orsakar och för att kunna sätta ett 

pris på den miljöpåverkan som Scanias verksamhet ger upphov i syfte att skapa 

stimulansmedel för minskning av miljöpåverkan från verksamheten har denna studies 

författare valt att använda den prissättning som Ackerman (2009) beräknar till 5 kronor 

per utsläppt kg CO2-emission. Fördelen med denna prissättning är att den inte är beroende 

av marknadsekonomiska mekanismer som kan påverka priset utan är fast. 

 

6.2 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet kan delvis ifrågasättas då det är en fallstudie och den allmänna 

inställningen i litteraturen till fallstudier är att de inte är generaliserbara. Författarna till 

denna rapport anser dock att den modell som konstruerats är applicerbar i andra fall än 

enbart det studerade fallet, men att det då krävs att modellen till viss del anpassas till det 

nya fallföretaget då exempelvis emballage och de materialhanteringsparametrar som 

förekommer i modellen är anpassade efter Scania Oskarshamn. Att en liknande studie går 

                                                 
42 Inbound Logistics Sustainability Manager Scania Södertälje 2016-03-02 
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att genomföra på ett annat fall tror författarna till denna rapport skulle ge ett liknande 

resultat, men som då är anpassat efter det fall där den nya studien är utförd. Den studie 

som är genomförd bör vara enklast överförbar på andra fall inom fordonsindustrin, men 

rapportens författare ser inga hinder till att den appliceras på annan tillverkningsindustri 

då ökad förståelse för miljöpåverkande parametrar kan vara önskvärt även där.  

 

 

6.3 Forskningens samhälleliga nytta 

Då klimatavtrycket av många, bland annat Heinonen (2016), anses vara vår planets största 

hot och att den påverkan som människor har på jordens klimat är avgörande för vår 

fortlevnad anser denna rapports författare att studier och förbättringar av företags 

miljöpåverkan är av stor nytta för hela samhället. Denna studie har resulterat i skapandet 

av en beräkningsmodell som möjliggör jämförelser av olika flödens miljöpåverkan utifrån 

olika miljöpåverkande parametrar. Studien bidrar därför till den samhälleliga nyttan då 

den hjälper ett stort företag som Scania CV AB att beräkna sin miljöpåverkan. Utifrån de 

beräkningar som Scania kan göra med denna beräkningsmodell kan de välja 

flödesalternativ som leder till att de har en lägre påverkan på miljön. Förhoppningsvis 

kan rapporten även hjälpa Scania att se över existerande flöden och förbättra dessa utifrån 

ett miljöpåverkansperspektiv. Författarna till denna rapport har en förhoppning om att 

denna beräkningsmodell ska hjälpa Scania att minska sitt klimatavtryck vilket kan anses 

vara av stor nytta för samhället då exempelvis Günther (2015) menar att den 

fordonsindustri, som Scania tillhör, avger stora klimatavtryck. Stor samhällsnytta anser 

författarna också kan uppnås genom att Scania genom val av mer miljömässiga flöden 

också påverkar de många underleverantörer som finns längre ner i kedjan vilket ger 

ytterligare positiva miljömässiga synergieffekter. Det alternativ till kostnadsberäkning av 

miljöpåverkan som presenteras i denna studie kan också anses vara av stor samhällelig 

nytta då den är ett incitament till ökat fokus på miljöparametrar om dessa ses som en 

kostnad. Här kan möjlighet till spridning av miljökostnadsberäkning genom hela 

fordonsindustrin, och därmed hela samhället, finnas om Scania leder denna utveckling. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

För att kunna genomföra denna studie under satta tidsramar har avgränsningar till ett 

specifikt logistikflöde på Scania gjorts. Utrymme för vidare forskning och utveckling av 

modellen till fler flöden på det studerade fallföretaget finns vilket skulle göra modellens 
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funktionalitet större och ytterligare kunna medföra både nytta för Scania specifikt men 

också öka samhällsnyttan ytterligare. 

 

Då denna studie enbart är utförd på Scanias avdelning för hyttillverkning i Oskarshamn 

och den modell som är resultatet av arbetet är anpassad för just detta specifika fall anser 

författarna att liknande studier med fördel kan utföras både på andra företag i 

fordonsindustrin såväl som andra industrier. 

 

Forskning om, samt utveckling av, den prissättning på utsläpp av koldioxid i samband 

med industriell tillverkning som presenteras i denna rapport kan enligt författarna också 

vara ett lämpligt område för fortsatt forskning. 

 

6.5 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 
Data som avser olika materials miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp kan variera 

beroende på vilken källa som används. För att få så korrekta källor som möjligt har denna 

studies författare försökt att triangulera den data som hittats och i fall där datan inte 

överensstämt mellan olika källor har en uppskattning av vilken data som verkar mest 

trovärdig tvingats göras och här har identifierat att vissa tillkortakommanden kan finnas 

då författarna saknar expertis inom vissa av dessa områden. 

 

Författarna har i detta arbete inte tagit någon hänsyn till ekonomiska aspekter eller 

funktionalitet utan vid värderingar av olika flöden beaktas enbart den miljöpåverkan de 

ger upphov till och rangordnar dem efter dessa parametrar vilket ur ett företagsperspektiv 

kan anses vara missvisande. Då medvetenheten om problematiken avseende miljöfrågor 

varierar kraftigt mellan olika delar i världen, där Sverige kan anses ha kommit relativt 

långt, anser författarna att den modell som konstruerats i detta arbete ännu inte är 

applicerbar i alla delar av världen utan viss medvetenhet om miljöpåverkan måste redan 

finnas i en verksamhet innan modellen är fullt användbar. 

 

6.6 Etiska överväganden 
Samtliga i studien deltagande individer har hållits anonyma för att de som blivit 

intervjuade i studien inte ska uppfatta att det de säger kan komma dem till skada. 

Författarna var också av uppfattningen att bättre validitet i de svar som respondenter 

lämnade styrktes om de vid intervjutillfället var medvetna om att de var anonyma. 
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Fallföretaget gav sitt godkännande att dess namn nämndes och gav också sitt 

godkännande att bilder på vissa emballage gjordes offentliga i rapporten. Viss data som 

är företagsspecifik har dock av författarna valts att döljas i den modell som skapats för att 

skydda företagets intressen.
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