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Förord 
Denna pilotstudie är en del av det Vinnovafinansierade forskningsprojektet 
”Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystem” 
vid avdelningen för Logistik, Linköpings Universitet. Studien är genomförd på AB Svenska 
Returpack (RP) under hösten 2008 och våren 2009. 

Ett stort tack till alla på Returpack, speciellt Ekonomichef Hans Funke, VD Pelle 
Hjalmarsson, Kvalitets och miljöchef Ingrid Bjurnell och Logistikchef Marie Skoog. 
Professor Mats Abrahamsson LiTH/LIME och sist men inte minst den förre VD:n Jan 
Rehnberg som har varit en av initiativtagarna till denna studie. 

Sammanfattning 
Returpack Svenska AB med dotterbolagen Returpack-Burk Svenska AB och Returpack-PET 
Svenska AB (RP) ansvarar för retursystemet av metallburkar och plastflaskor i Sverige. För 
att klara av förväntade volymökningar och att samtidigt minska miljöpåverkan har RP initierat 
ett förändringsarbete i systemet för returhantering av aluminiumburkar och PET-flaskor. 
Föreliggande studie syftar till att studera denna förändring utifrån ändringar i 
ansvarsfördelning, logistiksystemets uppbyggnad, miljöpåverkan och företagets affärsmodell. 
Under 2009 har förändringar genomförts i tre regioner nämligen Skåne, Östergötland och 
Närke. 

RP samordna återtagningen av pantförpackningar och ansvarar för att administrera ekonomin 
så att systemet fungerar i alla led. Den svenska returhanteringen är, till skillnad från system i 
många andra länder, ett frivilligt system i butiksledet där marknadens aktörer tillsammans har 
kommit överens om att samarbeta för att nå en effektiv och miljövänlig hantering av 
returmaterial. RP ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk 
Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF). 

RP har två övergripande mål för sin verksamhet. Företagets mål är att återvinna 90 % av burk 
och PET och att sänka kostnaderna för pantsystemet. 

Företaget har ingen uttalad kund. Den kund som många på företaget pratar om som kund, 
nämligen butikerna, är en kund till logistiksystemet men inte till RP ur ett strikt 
företagsekonomiskt perspektiv då de inte genererar några intäkter utan endast driver 
utbetalningarna jmf med en traditionell leverantör. Företagets kundtjänst riktar sig främst till 
butiker och transportörer. 

RP prissätter olika delar av systemet så att de som utför aktiviteterna ska få kostnadstäckning. 
Pantpriset är det närmaste prissättning man kan komma. Om panten höjs så kommer företaget 
att öka sin vinst. Detta är dock emot företagets grundidé som är att retursystemet ska vara ett 
kostnadsneutralt system.  

Det är ett komplext flöde av aktiviteter som RP ansvarar för att administrera och samordna. 
Nedan exemplifieras det monetära och fysiska flödet för en aluminiumburk. Burktillverkaren 
tillverkar en burk och levererar till bryggeriet. Bryggeriet eller importören av burk lägger på 
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pant på förpackningen och fakturerar kund när de levererar till butik. Bryggerier och 
ovisar pant till RP och betalar in denna pant till RP. Butiken tar i sin tur ut pant 

Returflödet påbörjas när konsumenterna lämnar tillbaka 
nummer 6. I samband med återlämning av förpackningen betalar butiken tillbaka panten 
butiken har en fordran från RP. Returflödet, pil 7, 8 och 9, administreras av RP. När burken 
passerar pantmaskinen registreras den i en fil som veckovis skickas till RP

till butiken. RP tar ut administrationsavgifter på PET-flaskor i flödet för att kunna 
sin verksamhet, pil nummer 1, 3, 4 och 7. RP betalar i sin tur ut 

i flödet för utlagt arbete med returerna, pil nummer 1, 3, 4 och 7.
, utan detta gör endast bryggeri och importör. 

Från starten i början på 1980-talet då RP endast administrerade det monetära systemet har 
utvecklingen fortskridit mot en full kontroll av objektet (burk och PET) från butik till 
uppköpare av aluminium och PET. Under hösten 2009 började RP 
hybridsystem bestående dels av säck/kartong som returneras genom utomstående aktörer med 
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Inledning 
Denna pilotstudie är en del av det Vinnovafinansierade forskningsprojektet 
”Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att mäta framtidens krav på hållbara logistiksystem” 
som utförs av logistikavdelningen vid Linköpings universitet. 

Fallföretaget, Returpack Svenska AB (RP), ansvarar för retursystemet av aluminiumburkar 
och PET-flaskor i Sverige. För att klara av förväntade volymökningar och att samtidigt 
minska miljöpåverkan har RP initierat ett förändringsarbete i logistiksystem för returhantering 
av aluminiumburkar och PET-flaskor.  

Syfte 

Föreliggande studie syftar till att studera den förändring som genomförs i RP’s logistiksystem 

utifrån ändringar i ansvarsfördelning, logistiksystemets uppbyggnad, fysiska och monetära 

flöden, miljöpåverkan och företagets affärsmodell. 

Metod 

Materialet har framtagits utifrån intervjuer och möten utförda under hösten 2008 och våren 

2009 med Ekonomichef Hans Funke, Vd Pelle Hjalmarsson, Kvalitets och miljöchef Ingrid 

Bjurnell, Logistikchef Marie Skoog, Mats Abrahamsson LIME och förre VD:n Jan Rehnberg. 

Sammanlagt har 5 intervjuer och möten genomförts om vardera 1-2 timmar. Som underlag för 

intervjuerna användes en intervjumall, se bilaga 1. 

Till grund för studien ligger även flera konsultrapporter (LIME-rapport nr 1och 2) som 

utreder miljö- och kostnadsvinster med olika tänkbara logistikupplägg för returtransporter. 

Även företagsintern data och material från hemsidan m.m. har använts som grund för denna 

studie.  



6 

 

1 Returpack Svenska AB 

1.1 Uppdrag och ansvarsområden 
Returpack Svenska AB (RP) ansvarar för pantsystemet av metallburkar och plastflaskor för 
konsumtionsfärdig dryck i Sverige. Pantsystemet för burkar startade 1984 och för 
återvinnings-PET-flaskor 1994. Returpack informerar om pantsystemet, administrerar 
ekonomin samt samordnar återtagningen av pantförpackningar så att systemet fungerar i alla 
led. Idag återvinns ca 85% av alla PET-flaskor och burkar, vilket är i nivå med de bästa i 
världen. Den svenska returhanteringen är, till skillnad från system i många andra länder, ett 
frivilligt system i butiksledet där marknadens aktörer tillsammans har kommit överens om att 
samarbeta för att nå en effektiv och miljövänlig hantering av returmaterial. 

Två förordningar styr verksamheten efter 2005. 
− SFS 2005:220  =  Förordningen om retursystem för metallburkar och plastflaskor, avsedda 

för konsumtionsfärdig dryck. SFS 2005:220 är tvingande för den som sätter förpackningar 
på marknaden. 

− SFS 2006:1273 =  Förordningen om producentansvar för förpackningar, och den reglerar 
90 % målet för återvinning. 

Företagets övergripande mål kan beskrivas som:  
−    att återvinna minst 90 % av alla aluminiumburkar och PET flaskor. 
− att sänka kostnaderna för pantsystemet. 
 
RP ansvarar även för att marknadsföra retursystemet med bla reklamfilmer och man 
registrerar nya produkter/EAN-koder. Företaget arbetar med nya produkters material och 
utformning, samt säljer bl.a. använt aluminium, PET och wellpapp. Företaget jobbar också på 
att göra pantmaskinerna bättre och billigare. Vidare har de utvecklat ett mjukvarusystem för 
att ta hand om pantsystemet och de säljer etiketter till importörer som har ett behov att märka 
om sina förpackningar. 

1.2 Historisk utveckling 
Aktörerna inom dryckesbranschen och aluminiumproducenterna kände ett tryck från 
regeringen i början på 1980-talet att tillvarata aluminiumet i använda förpackningar. PLM 
verkade starkt drivande för utvecklingen av företaget RP och också en av de största ägarna 
med sina 49%. De två andra ägarna var Bryggerierna (49%) och Livsmedelsbranschen (2%). 
Staten ställde upp med ett garantilån för att utveckla företaget. På 1980-talet var RP ett rent 
administrativt företag. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter var att säkra utbetalningar av 
pengar och företaget hade 3 till 8 anställda på kontoret. Under 90-talet utvecklades RP mot att 
ta ett allt större logistiskt ansvar och minska kostnaderna i systemet.  

År 2003 tog RP över produktionsansvaret genom att man lät bygga en fabrik för att sortera 
och komprimera burkar och flaskor i Norrköping. Detta produktionsavsnitt hade tidigare 
främst ombesörjts av bryggerierna. Genom byggandet av en fabrik samlades all denna 
produktion till en plats i landet och RP fick en ökad säkerhet och kontroll i detta led. Med 
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fabriken fick RP kontroll över en större del av det fysiska flödet och större kontroll på det 
monetära flödet. Även den administrativa enheten flyttades till Norrköping år 2005.  

Ägarbilden har också förändras över tiden och 2008 är RP’s ägare Livsmedels-
handlareförbundet, SSLF (25%), Svensk Dagligvaruhandel, SDH (25%) och Sveriges 
Bryggerier (50%). 

1.3 Framtida utveckling 
Returpack står inför två förändringar som påverkar hela retursystemet, både i termer av sättet 
att arbeta i fabriken i Norrköping och i termer av CO2-emissioner: 
− En prognostiserad volymökning i antalet returförpackningar på c:a 3% per år från år 2007 

till 2015 vilket ger en total volymökning på drygt 26% för perioden.  
− En förskjutning från aluminiumburk till de mer skrymmande PET-flaskorna, vilket 

resulterar i en volymökning av antalet kartonger på i snitt c:a 4% per år 2007-2015 eller 
en total volymökning av antalet kartonger för perioden på nästa 40%.  

År 2009 började RP även ta över av ansvaret för returlogistiken, från butik till mellanlager, 
för tre regioner i Sverige: Östergötland, Skåne och Närke. Viktiga faktorer bakom detta 
övertagande var: 
– Enklare och mer effektiv hantering kan erhållas i butiks-, produktions-, och transportledet. 
– Flexiblare lösningar bättre anpassade till olika butikers förutsättningar, såsom möjlighet 

med containrar med komprimering för mycket stora butiker. 
– Möjlighet att erhålla ett pålitligare system. 
– Möjlighet att använda mer miljövänliga transportslag. 

2 Flödesbeskrivningar 
RP’s administrativa ansvar återfinns både i förpackningarnas framåtgående flödet och i deras 
returflöde. RP’s roll i det fysiska flödet är däremot begränsat till returflödet. Det är mycket 
komplexa flöden som RP är involverad i. Även om det finns skillnader mellan flödena för 
burk och PET så använder vi oss här av förenklade flödesbeskrivningar som är i stort är 
desamma för dessa båda produkter. 

2.1 Framåtflödet 
Det fysiska flödet inleds med tillverkningen av råmaterialet. Råmaterialtillverkarna sänder 
materialet till tillverkarna av PET-flaskor och aluminiumburkar (se a i Figur 1). 
Förpackningstillverkarna framställer PET-flaskor alternativt aluminiumburkar och dessa 
skickas till bryggerier (b). Hos bryggerierna fylls förpackningarna och dessa transporteras 
sedan vidare till butik (c). Ett alternativt flöde är då grossister utgör ett mellanled mellan 
bryggeri och butik (d+e). Ett annat alternativt flöde är importflödet (f) då grossister och 
butiker tar in produkter vars förpackning inte tillverkats inom ramen för det svenska systemet. 
Slutligen köper konsumenten produkten i butik (g).  
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Figur 1 Det framåtgående flödet av förpackningar. 

 

2.2 Returflödet 
Idag använder sig RP av två olika retursystem parallellt: det traditionella systemet och det nya 
systemet som delvis implementerats i tre svenska regioner. Nedan följer en beskrivning av 
upplägget i dessa båda returflöden. 

Det traditionella returflödet 

Då konsumenten återlämnar (pantar) en tom förpackning i butikens pantmaskiner (se h i figur 
2) eller på annan uppsamlingsplats (ex på annan uppsamlingsplats är restauranger, detta 
säckflöde exkluderas från studien) uppstår ett returflöde. Pantmaskinerna komprimerar flaskor 
och burkar ner i större kartonger. Dessa kartonger inköps från kartongtillverkare (i) via 
grossist. Kartongerna med använda tomförpackningar mellanlagras i butik innan de 
transporteras vidare till RP’s produktionsanläggning antingen via bryggerierna (k) eller via 
grossisterna (l). Hos bryggeriernas och grossisternas terminaler mellanlagras förpackningarna 
innan de går med linjebil till RP’s anläggning i Norrköping.  

Eftersom kartongerna är skrymmande och behöver lagras inomhus, så mellanlagras de så kort 
tid som möjligt (ofta mindre än en vecka) hos butik, grossist och bryggeri. Varje linjebil kan 
transportera 192 kartonger, vilket sker på pall. Den genomsnittliga nettovikten (totala vikten 
för returförpackningarna) för en sådan transport är endast 5 600 kg, vilket innebär att man i 
huvudsak transporterar luft.  

RP ansvarar för administrationen för tre av flödena, de från grossist och bryggeri till RP’s 
anläggning, samt de från RP’s anläggning till råvaruleverantörerna, se fetmarkerade pilar i 
Figur 2. I RP’s anläggning sorteras och komprimeras de använda förpackningarna innan de 
säljs vidare till råmaterialtillverkare för PET-plast och aluminium (m). Rent administrativt 
följer man upp återvinning genom de individuella koder som varje förpackning försetts med. 
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Figur 2 Fysiskt returflöde, traditionella systemet 

 

Behov av ett nytt retursystem 

Fabriken i Norrköping som idag är dimensionerad för att hantera 1 700 000 kartonger med 
returförpackningar per år kommer med den planerade volymökningen att behöva hantera c:a 2 
300 000 kartonger år 2015. Förutom volymökningen så är variationen i volym under året stor, 
från c:a 20 000 kartonger per vecka till maximalt c:a 40 000 kartonger per vecka. 
Tillsammans med det faktum att kartongerna mellanlagras mycket kort tid vid terminaler, blir 
också flödena till fabriken i Norrköping mycket ojämna och speglar variationen i pantade 
volymer. Konsekvensen av detta är att kapaciteten i fabriken i Norrköping dels inte räcker till 
för framtida volymökningar och dels är mycket svår att planera till följd av de ojämna flödena 
av returemballage in till fabriken. En annan konsekvens är att miljöbelastningen kommer att 
öka till följd av att man kommer att transportera allt mer ”luft” på vägarna till följd av en 
sämre fyllnadsgrad i kartongerna eftersom plastflaskor är mer skrymmande än 
aluminiumburkar. Detta tillsammans med att en linjebil endast klarar 192 kartonger per bil 
gör att antalet bilar in till fabriken kommer att öka från dagens 8 700 till 12 000 bilar, eller 
230 bilar per vecka. Ur miljösynpunkt innebär det att man för att transportera 43 500 ton 
returförpackningar år 2015 kommer att använda en transportresurs som har en kapacitet för 
480 000 ton, dvs mindre än 10%, vilket leder till väldigt höga utsläpp av CO2 per tonkm. 

Den minsta gemensamma nämnaren för både kapacitetsproblemet och miljöproblemet är 
nuvarande system med kartong som lastbärare av returförpackningar från butik och under 
leverans till Norrköping. Kartongen innebär att mellanlagring blir skrymmande och dyr (dålig 
fyllnadsgrad vid transport och väderkänslig kartong) samt att transporterna blir ineffektiva.  

Det nya systemet 

RP har under 2009, med goda resultat, testat en alternativ lösning som innebär att: 
− Kartongen som lastbärare byts till förmån för plastbehållare med plastliner i butik, 

alternativt säckhållare. 
− Hämtning och ytterligare komprimering i lös form med tvåfacksbil (som en sopbil). 
− Container 20m3, med inbyggd komprimering, i större butiker som hämtas av speciellt 

anpassade fordon. 
− Enkel form av mellanlagring. 
− Transport till fabriken i Norrköping efter behov med flisbil eller järnväg. 
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− Mottagning vid fabriken i Norrköping i lösvikt. 

I det nya systemet som införts som pilot i tre svenska regioner har RP tagit över ansvaret för i 
stort sett hela returflödet, se fetmarkerade pilar Figur 3. Istället för att som tidigare dela upp 
transportansvaret mellan olika aktörer (bryggerier, grossister och returpack) och optimera 
dessa delar för sig (se Figur 2), tar man i detta nya system ett helhetsgrepp på hela returflödet 
(se Figur 3). Detta medför att alla returflöden går från butik till RP’s anläggning via ett 
mellanlager (se pil j och n i Figur 3), och inte som tidigare via grossister alternativt 
bryggerier. För transporten mellan butik och mellanlager (j) används specialbilar, så kallade 
tvåfacksbilar, som påminner om sopbilar till sin utformning. Detta möjliggör användandet av 
en betydligt mer kostnadseffektiv lastbärare än nuvarande kartong. Transporten mellan 
mellanlagret och RP’s anläggning ombesörjs av antingen linje- eller flisbilar (n). Genom att 
detta system med lösviktshantering av returförpackningar blir oberoende av bryggeriernas och 
grossisternas terminalstrukturer och transporter kan detta nya system optimeras avseende 
aktivitetskostnader och miljökonsekvenser.  

 

 

Figur 3 Returflödet av använda förpackningar i det nya systemet 

2.3 Monetära flöden och den administrativa verksamh eten  
RP administrerar och ansvarar för flertalet monetära flöden. Genom att varje förpackning har 
en streckkod har RP möjlighet att följa dessa genom flödet. De monetära flödena är: 
Pantflödet; Administrationsavgifter; Hanteringsersättning; Hämtningsersättning; samt 
Betalning av olika leverantörer. 

Pantflödet 

Panten följer förpackningen genom hela flödet, se Figur 4. Pantflödet inleds med att 
dryckesimportören (markerat med a i Figur 4), alternativt bryggeriet (b) betalar in pant till RP 
för alla burkar och PET flaskor som de sätter på marknaden. Grossisterna betalar i sin tur pant 
till importörerna (c), alternativt bryggerierna (d). Butiken betalar pant till grossisten (e), eller 
direkt till bryggeriet (f). Konsumenten betalar sedan pant till butik (h). Panten följer även 
produkten in i returflödet genom att butiken betalar pant till konsumenten (g) som lämnar 
tillbaka sin tomma förpackning. När tomförpackningen går genom pantmaskinen bildas en fil 
som veckovis hämtas av pantmaskinsleverantören för distribution till RP. Tomförpackningar 
som tagits emot manuellt i butik skickas till produktionsanläggningen i Norrköping där de 
räknas och en fil skapas som genererar betalning från RP av pant till butik (i). Om 
konsumenten väljer att inte återlämna tomförpackningen, utan istället ex. kastar 
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burken/flaskan i soporna, så stannar panten hos RP vilket de kallar pantnetto. Om man bortser 
från detta pantnetto så är pantflödet ett ”nollsummespel” där pengar cirkulerar mellan olika 
aktörer i försörjningskedjan, vilket framgår av Figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4: Det administrativa pengaflödet för pant. 

 

Administrationsavgifter 

Bryggerier och importörer betalar för administrationen kring flödet genom att betala 
administrationsavgifter till RP. Denna avgift är beroende av dryckesförpackningens 
skrotintäkter. För aluminiumburk utgår i dagsläget ingen administrationsavgift från bryggerier 
och importörer eftersom aluminiumpriset ligger på en hög nivå. För konsumenten är den 
administrativa avgiften inbakad i priset för produkten och pengaflödet går via butiken till RP, 
se Figur 5. För konsumenten kan denna avgift ses som en betalning för att inte belasta miljön. 

 

Figur 5 Administrativa avgifter i systemet. 

 

Hanteringsersättning 

RP betalar ut en hanteringsersättning till butik, se Figur 6. Ersättningen ska täcka de kostnader 
som finns för att hantera pantförpackningar (Material, utrymme, pantmaskin och personal), se 
pil a i Figur 6. Ersättningen för burk betalas av skrotvärdet på aluminium. 
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Figur 6 Hanteringsersättning. 

Hämtningsersättning 

RP betalar ut ersättning till bryggerier (a) och grossister (b) för de kartonger och säckar som 

de hämtar från butik, se Figur 7. 

 

Figur 7 Hämtningsersättning. 

Betalning av olika leverantörer 

En fjärde typ av monetärt flöde är det som RP betalar ut till olika leverantörer i kedjan, såsom 
transportörer och kartongtillverkare, se Figur 8. RP köper inte kartong, Butiken bekostar själv 
sina kartonger. 

 

 

Figur 8 Betalning till olika leverantörer.  
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3 Affärsmodellen 

3.1 Teoretisk referensram kring affärsmodeller 
Ett företags affärsmodell kan beskrivas som en komplex sammansättning av olika delar. 
Enligt Chesbrough (2007) består ett företags affärsmodell av följande delar: 
1. Kunderbjudandet (Value proporsition) 
2. Prissättningsmekanismer (Revenue mechanisms) 
3. Marknadssegmentering, Fokuserade marknader (Target market) 
4. Interna resurser (The value chain) 
5. Externa resurser (The value network) 
6. Företagets strategi (Competetive strategy) 

Figur 9 illustrerar affärsmodellens olika delar och delarnas teoretiska bakgrunder Kindström, 
2005. 

 

Figur 9 Affärsmodellen som koncept (Kindström, 2005) 

Den operativa plattformen med sina interna resurser (value chain) kan vidare indelas i 
följande fyra undergrupper (Barney and Clark, 2006): 
1. Fysiskt kapital (såsom teknik, utrustning I anläggningar, lokalisering, tillgång till 

råmaterial) 
2. Finansiella resurser (såsom intäkter, avkastning, skulder) 
3. Mänskligt kapital (såsom utbildning, erfarenheter, intelligens, relationer, insikt) 
4. Organisatoriska resurser (såsom företagskultur, rapporterings och informationsstrukturer, 

formell och informell planering, kontroll, koordinering, image och rykte på marknaden, 
informella relationer både internt och externt)  

3.2 Affärsmodellen för Returpack Svenska AB 
Beskrivningen av företagets affärsmodell baseras på de sex delarna i affärsmodellen av 
Chesbrough, 2007. Vidare har de interna resurserna (affärsmodellens fjärde del) delats upp i 
de fyra undergrupperna föreslagna av Barney and Clark (2006). Beskrivningen av företagets 
resurser och strategi baseras på författarnas egen analys av företaget då respondenterna hade 
svårt för att själva se de resurser som fanns i systemet. 
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1. Kunderbjudandet 

Vem är företagets kund? 

Företaget har ingen uttalad kund. Den kund som många på företaget pratar om som kund, 
nämligen butikerna, är en kund till logistiksystemet men inte till RP ur ett strikt 
företagsekonomiskt perspektiv då de inte genererar några intäkter utan endast driver 
utbetalningarna jmf med en traditionell leverantör. Företagets kundtjänst tillgodoser butiker, 
transportörer mfl. Ekonomichefen och fd Vd:n ser bryggerierna, importörerna och 
skrotuppköparna som de direkta kunderna. Vidare pratar företaget om att kunderbjudandet 
visualiseras tex med reklamfilmer, hemsidan, information till allmänheten mm. Här 
framkommer ytterligare en kund, slutkonsumenten som ska panta mera. Vidare kan även 
staten (regeringen) ses som en kund till företaget, då det var påtryckning från detta håll som 
medförde att företaget en gång i tiden startades. De som olika personer på RP därför ser som 
företagets kunder kan sammanfattas i följande lista: 
− Butikerna 
− Transportörer 
− Bryggerier 
− Importörer 
− Skrotuppköparna 

Vidare kan vi urskilja ytterligare tre kunder: 
− Konsumenterna 
− Staten (Regeringen) 
− Grossisterna 

Erbjudandet till olika former av kunder 

För butiker är frekvensen för hämtning av tomreturer en viktig del i kunderbjudandet. 
Returnerade tomförpackningar i kartong tar mycket lagringsutrymme och i en butik blir detta 
lätt ett stort problem. 

En snabb återbetalning av pengar för de utlägg som finns för exempelvis pant är en viktig del 
i kunderbjudandet till de flesta aktörer i systemet. Vidare är en snabb återbetalning viktig för 
de olika aktörernas tillit till systemet. 

För grossister och butiker finns en idag outnyttjad potential att bättre profilera sig som 
miljömässiga genom att bättre ta tillvara de miljömässiga fördelarna som finns i 
retursystemet.  

För butiker är pantmaskinen även en magnet för kunder till butiken. En bra 
återlämningscentral kan spela en viktig roll för konsumentens val av butik.  

För skrotköparna kan kunderbjudandet beskrivas utifrån att Sverige är världsledande på 
återvunnen PET och burk. Dessa produkter är kända för att vara av god kvalitet. 
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Kunderbjudandet i det nya systemet 

Införandet av det nya systemet (som implementeras med pilotprojekt på tre ställen i Sverige) 
påverkar även kunderbjudandet för flera av ”kunderna”. Några sådana exempel är: 
− Bestämda hämtdagar för butikerna. 
− Möjlighet till sänkta administrativa avgifter för bryggerier och importörer. (Detta mål jobbar 

mot traditionella företagsekonomiska mål som vinstmaximering då en sänkning av 
administrationsavgifterna sänker RP´s omsättning.) 

− Möjlighet att minska systemets totala miljöbelastning. 

2. Prissättningsmekanismer 

Grunden för prissättning 

Det är en komplex uppgift att beskriva de mekanismer som används för att prissätta företagets 
produkt. Precis som med kunden är det mycket svårt att urskilja vad som är RP’s produkt. 
Exempelvis kan produkten ses som logistiksystemet, men likväl som administrationen av 
återflödet. Draget till sin spets kan produkten även beskrivas som minskad miljöbelastning.  

RP prissätter olika delar av systemet så att de som utför aktiviteterna ska få kostnadsteckning 
då det ligger i företagets grundidé att systemet ska vara kostnadsneutralt och inte gå med 
vinst.  

De monetära flödena illustrerar prissättningsmekanismerna 

Som framkommit av flödesbeskrivningen ovan har företaget många olika monetära flöden. 
Dessa speglar företagets prissättningsmekanismer. 

De administrativa avgifterna och de ersättningar som betalas ut i systemet kan ses som 
prissättningsmekanismer. RP har ända sedan starten i början på 1980-talet strävat emot ett 
rättvisst system med låga administrativa avgifter. Idag är pantsystemet mer fördelaktigt för 
stora butiker då dessa har skalfördelar. RP arbetar dock ständigt för att systemet ska blir så 
rättvist som möjligt. 

Pantpriset är det närmaste prissättning man kan komma i det avseendet att pantnettot direkt 
reglerar företagets vinst. Detta är dock emot företagets grundidé att erbjuda annat än ett 
kostnadsneutralt system. Om vi betraktar panten som priset så kommer bryggerier och 
importörer inte att tjäna på en högre pant eftersom samma antal panter går in och ut hos dem. 
Man måste även ta hänsyn till världsmarknadsläget för skrotpriset vid reglering av 
administrationsavgiften. Detta är speciellt av vikt om skrotköparna ses som kunder. 

Prissättningsmekanismer i det nya systemet 

Införandet av det nya systemet påverkar till vis del även prissättningsmekanismerna då 
systemet kommer att bli billigare och därmed kan de administrativa avgifterna på sikt sänkas.  
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3. Marknadssegmentering 

Returpacks marknadsandel 

Idag har RP hela marknaden för återvinning av aluminiumburk och PET-flaskor. Företaget 
har dock ingen lagstadgad rätt att bedriva retursystem med ensamrätt. Vem som helst får 
starta ett retursystem men i praktiken är det emellertid svårt att starta upp ett landsomfattande 
konkurrerande pantsystem. Det finns retursystem för en rad andra produkter men de regleras i 
lagen om producentansvar. 

Segmentering baserad på butikens storlek och återvinningssystem 

Mindre butiker har manuella system medan större har pantmaskiner. Stora butiker dominerar 
marknaden för returinlämningen volymmässigt.  

Segmentering baserat på system 

Idag har de flesta mindre butiker det manuella systemet, vilket baseras på säckhantering. 
Större butikernas automatiska retursystem baseras på kartonghantering. Lösviktssystemet 
skall införas i alla butiker utom där det rent fysiskt är omöjligt att komma till med en 
tvåfacksbil. Tex butiker i stadskärnan där man har kaj inne i ett garage med låg takhöjd. Även 
butiker i skärgårdarna och i yttersta glesbygden kommer att ha kvar kartong och 
säckhantering. 

Geografisk segmentering 

Spridningen av insamlingen följer Sveriges demografi. Det kommer, vid införandet av ett nytt 
system, att ske skillnader mellan olika regioner. Idag har tre svenska regioner: Skåne, 
Östergötland och Närke det nya systemet.  

Produktsegmentering 

Vidare har företaget två olika bolag där man separerat produkterna PET och Burk och 
ersättningarna och administrationsavgifterna skiljer sig åt mellan dessa båda. Ett skäl till detta 
är det att varje förpackning skall bära sina kostnader, det andra är att hanteringen av dessa 
båda produkter skiljer sig något åt. 

Segmentering i det nya systemet 

Med det nya systemet blir det någon form av segmentering av marknaden. Olika delar av 
landet kommer att ha olika system. Butikerna kommer också segmenteras främst på storlek på 
butik. Val av system i butik kommer att skilja. De allra största butikerna kommer att ha kärl 
och en komprimeringscontainer för hämtning. De många mindre kommer att ha kärl eller 
säckhållare och lägre hämtningsfrekvens beroende på omsättning i pantmaskinerna och 
lagermöjligheter. 
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4. Interna resurser 

1. Fysiskt kapital  

RP äger en stor produktionsresurs i Norrköping där de använda burkarna och flaskorna tas om 
hand. Stora investeringar har gjorts i denna anläggning för att anpassa den till 
lösviktshanteringen i det nya systemet. Exempelvis äger RP komprimeringscontainrarna hos 
butik (endast ett fåtal stora butiker har dessa) som används i det nya systemet. 

2. Finansiella resurser 

En viktig del i företagets affärsidé är att det inte ska vara vinstdrivande utan kostnadsneutralt 
och företaget strävar efter att hålla kostnaderna för systemet nere. Företaget strävar efter en 
sänkning av administrationsavgifterna.  

3. Mänskligt kapital 

I det mänskliga kapitalet finner man flertalet av företagets resurser. En anledning till detta är 
troligen att företaget länge varit en ren administrativ enhet. Det krävs mycket kunskap och 
erfarenhet för att administrera alla de monetära flöden som företaget har. Företaget har också 
ansvarat för utvecklingen av mjukvarusystemet som används för registrering av flöden. 
Vidare jobbar man även inom företaget för att utveckla bättre pantmaskiner. Kompetens finns 
även inom företaget kring nya produkters material och utformning, och försäljning av bl.a. 
använt aluminium, PET och wellpapp. Sverige är känt för att ha mycket bra kvalitet på sin 
återvunna PET och aluminium.  

Ett annat stort kompetensområde rör butikerna. Det är av stor vikt att RP känner till de olika 
behov och förutsättningar som olika butiker har beroende på exempelvis storlek och 
lokalisering. Denna kunskap är av stor vikt vid utvecklandet av nya system för hantering av 
returförpackningarna, såsom pantmaskiner och transportförpackningar. 

Vidare besitter företaget stor kompetens kring logistiksystemet. Även om transporttjänsterna 
upphandlas så är företaget en mycket aktiv part i planering av rutter och i utbildningen av 
chaufförer. Det krävs speciell kompetens för att kunna hantera de specialbyggda fordonen 
som används och för den informationshantering som behövs i olika steg för att kunna styra de 
monetära flödena. 

4. Organisatoriska resurser  

Miljö är mycket centralt i företagets kultur. Det var så självklart med återvinning, även i den 
egna produktionen så det var först på senare tid som företaget börjat se sig själva som ett 
miljöföretag. Detta syns även i de nya reklamfilmerna som har gått från att uppmuntra till 
inlämning av burkar, till att visa på de miljövinster som det finns i denna återvinning.  

En viktig resurs är tillgången till all information kring de burkar som lämnas in. Rent 
administrativt följer man upp återvinning genom de individuella koder som varje förpackning 
försetts med. Denna information ger en spårbarhet som ligger som underlag för att 
administrera ekonomin och de monetära flödena, dvs denna information ger en kontroll på 
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ersättningar och avgifter i systemet. Denna information behövs även i samordningen av 
återtagningen av pantförpackningar så att systemet fungerar i alla led.  

5. Externa resurser 

Viktiga externa resurser för RP är butikerna som insamlar förpackningarna. Exempel på 
viktiga resurser här är pantmaskinerna, lagringsutrymme och en kompetens kring hanteringen 
av returerna.  

Logistikföretagen som används är också en nödvändig extern resurs för RP. Även om 
företaget har stort inflytande och kompetens kring detta, så är detta inte aktiviteter som RP har 
kapacitet eller kompetens nog för att kunna ombesörja själv. 

Råmaterialtillverkarna är också en viktig resurs. En sådan tillverkare är belägen i grannhuset 
till produktionsanläggningen i Norrköping och detta möjliggör bl.a. ett nära samarbete och en 
överförelse av kunskap och förståelse mellan dessa företags olika produktionssystem. 

6. Företagets strategi 

Företagets övergripande mål har tidigare beskrivits som:  
− att återvinna minst 90 % av alla aluminiumburkar och PET flaskor. 
− att sänka kostnaderna i pantsystemet. 

En annan viktig del i företagets strategi är att inte vara vinstdrivande utan att de avgifter som 
tas in inte ska överstiga de kostnader som finns för systemet. 

Företaget arbetar aktivt med att effektivisera sin produktion och sina transportflöden där både 
miljöhänseende och kostnadseffektivitet eftersträvas. Nedan följer en utredning där 
miljöpåverkan analyserats vid en eventuell strukturförändring av returlogistiken.  

Företaget har ingen uttalad konkurrens strategi eftersom de har en monopolposition på 
marknaden. Det finns dock möjlighet för andra aktörer att ta sig in på denna marknad även om 
det är mest troligt att en sådan konkurrent skulle välja ut delar av marknaden såsom 
storstadsregioner eller stora butikskedjor. Den största egentliga konkurrenten som företaget 
har är soptunnan, att burkarna inte returneras utan går på deponi. Detta motverkar företaget 
genom att informera kunden om den miljönytta som finns i att returnera tomförpackningarna.  

4 Företagsekonomisk prissättning av miljön 
Som underlag för besluten kring det nya systemet fanns både en ekonomisk kalkyl och en 
miljömässig. Den ekonomiska kalkylen är en traditionell NV-kalkyl och som bilaga till denna 
en beräkning av miljökonsekvenser (hur miljön påverkar NV). NV-kalkylen hade RP själva 
gjort, miljökalkylen har ett oberoende konsultföretag tagit fram.  

4.1 Miljökalkyl 
Nedanstående text är baserad på en konsultrapport (LIME-rapport nr 1). Denna rapport har 
tillsammans med annat material utgjort grund för företagets beslut kring fortsatt utveckling av 
retursystemet mot ”det nya systemet”. Det retursystem som företaget just nu implementerar 
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(nya systemet) motsvarar dock inget av dessa scenarier, även om delar av utredningen varit av 
betydelse för företagets val och utformning av slutgiltig lösning. NTMs miljökalkylator har 
använts för att beräkna miljöpåverkan. 

Det nya systemet 

Totalt ökar transportkostnaderna något. Kostnaden för lastbäraren har sjunkigt drastiskt, 
däremot har det uppkommit nya kostnader för de c:a 25 mellanlager i returflödet. Genom att 
man i det nya scenariot inte utnyttjar grossisternas och bryggeriernas tomma returtransporter 
stiger miljöpåverkan något. 

Miljöoptimering av det nya systemet 

Tre ytterligare scenarier utvecklades med det nya systemet som grund i syfte att hitta en mer 
kostnads- och miljöeffektiv lösning. Dessa benämns scenario 1, 2 och 3 och beskrivs närmre 
nedan. 

Scenario 1a 

I scenario 1a har en utökning av antalet mellanlager gjorts (totalt c:a 40 lager), i syfte att 
minska transporterna med de mer miljöpåverkande speciallastbilarna. Detta resulterar i en 
sänkning av miljöpåverkan till c:a 75% av läget i nuläget. Kostnaderna beräknas till ca 60% 
av nulägets kostnader. 

Scenario 1b 

I scenario 1b används samma antal mellanlager som scenario 1a, men järnvägstransporter 
används från de 4 mellanlager som ligger längst från Norrköping. Miljöpåverkan minskar 
ytterligare något i jämförelse med scenario 1a, dock ökar kostnaderna något. 

Scenario 1c 

I scenario 1c har samma antal lager som scenario 1a, men järnvägstransporter används i ännu 
större utsträckning (från 7 mellanlager). Detta scenario är det som är optimalast ur 
miljöhänseende, dock är det kostsammare än både scenario 1a och 1b. 

Sammanställning av resultaten 

Miljöpåverkan 

En miljöberäkning visar att hantering i lös form med optimerat antal mellanlager ger 
möjligheter att minska miljöbelastning med c:a 25% från dagens 3940 ton CO2 till 2970 ton 
med landsvägstransporter och med nästa 50% med maximal användning av tåg. 

Tabell 1 visar skillnaden i miljöpåverkan mellan de olika scenarierna, där index 100 har 
använts för den totala miljöpåverkan från det nuvarande systemet.  
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Tabell 1 

Logistisk totalkostnad  

Tabell 2 visar skillnaden i kostnader mellan de olika scenarierna, där index 100 har använts 
för den totala kostnaden för det nuvarande systemet. Lagring inkluderar lagring i butik och 
terminal, hantering inkluderar lassning och lossning i samband med transport vid butik, 
grossist, bryggeri, terminal, samt hos Returpack.  

 

 

Tabell 2 

Miljöpåverkan Nuläge Sc1 Sc1a Sc1b Sc1c
Transport (butik-lager) 28 95 43 43 43
Biltransport (lager-RP,Nkpg) 72 31 32 25 7
Jvgstransport ((lager-RP,Nkpg) 0 0 0 0.2 1
Totalt 100 126 75 68 51

Totalkostnad Nuläge Sc1 Sc1a Sc1b Sc1c
Lastbärare 35 5 5 5 5
Lagring och hantering 35 35 33 33 35
Transport (butik-lager) 2 28 13 13 13
Biltransport (lager-RP,Nkpg) 28 10 11 8 2
Jvgtransport (lager-RP,Nkpg) 0 0 0 5 19
Totalt 100 78 62 64 74
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Bilaga 1: Frågeformuläret 
 

1. Affärsmodeller 

1.A. Kunderbjudandet 

� Vem ser RP som sin(a) kund(er)? 

� Hur beskriver RP sitt/na kunderbjudande(n)? (generell beskrivning) 

� Hur ingår miljö/hållbarhet i kunderbjudandet? (detalj. beskrivning) 

� Hur har kunderbjudandet förändrats med det nya logistiksystemet? 

� Vad värderar kunderna? Och: Hur undersöks detta? 

� Finns det annat som kan erbjudas som inte används idag? (Varför?) 

� Hur visualiseras/artikuleras kunderbjudandet? 

 

1.B. Prissättning 

� Hur ser prissättningsmekanismerna ut för de olika kunderna?  

� Olikheter i prissättning mellan gamla och nya logistiksystemet? 

� Hur fås pengarna in? 

� Vad är priset baserat på? 

 

1.C. Fokuserade marknader 

� Hur delar man upp/ser man på marknaden? Varför? 

� Särskiljer man på de olika marknadssegmenten? Hur? 

� Har denna uppdelning förändrats med logistikförändringen? 

 

1.D. Interna resurser 

� Hur ser RP’s interna resursbas ut? 

� Hur har denna förändrats/påverkats av logistikförändringen? 

 

1.E. Externa resurser 

� Vilka är resurserna som bidrar till att höja värdet och uppfylla 
kunderbjudandet/produkten? 

� Hur har den externa resursbasen förändras med de logistiska förändringarna? 



23 

 

� Hur koordineras dessa, hur integrerade i den egna verksamheten? 

� Hur identifieras externa resurser? 

 

1.F. Marknadsstrategi 

� Vad är strategin baserad på? 

� Vilka är RP’s konkurrenter? 

� Hur har strategin förändrats med logistikförändringen? 

� (Vilken är marknadspositionen?) 

 

2. Företagsekonomisk prissättning av miljön 

1. Hur inkluderas miljö i den ekonomiska kalkylen? 

2. Hur påverkar miljöanpassningar det ekonomiska utfallet? 

3. Vilka ”metoder” används för att relatera miljö till ekonomi? 

4. Företagsekonomiska konsekvenser av miljöanpassning? 

 

3. Styrning och uppföljning av miljöprestanda 

� Varför mäter RP sin miljöprestanda? (Vad vill man uppnå?) 

� Vilken är företagets miljömål övergripande miljöstrategi/miljöpolicy och operationella 
mål? 

� Hur är målen kopplade till varandra? 

� Hur är måtten kopplade till varandra och målen? 

� Vilka mått och mål fås/kan fås från externa resurser (ex transportörer)? 

1. Har mål och mått förändrats pga logistikförändringen? 

2. Uppföljning och förändring? (Strategisk-operativ) 

3. Förändringar med logistikförändringen? 

 


