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SAMMANFATTNING 
Rapporten analyserar engångs- och returemballage genom de två analysmetoderna, 
livscykelkostnads- och livscykelanalys. Emballagen analyseras utifrån företaget Clas Ohlsons 
emballageflöde där studiebesök gjorts för att se hur flödet fungerar. Mailkontakt har också 
förekommit för annan viktig information kring företagets flöde av artiklar och emballage.  

Clas Ohlson har idag ett stort och jämnt flöde av produkter till deras butiker med 
säsongstoppar på hösten inför julhandeln. Deras produkter paketeras idag på lastpallar som 
sedan sveps in i plastfilm för att skydda och säkerställa att ingen stöld har skett. Det är detta 
engångsemballage, plastfilm, som jämförs emot returemballaget, Nyco Sleeve. Clas Ohlsons 
transporter sker idag med en tredjepartslogistiker där Posten är deras distributör inom 
Sveriges gränser, som är det system som undersöks.  

Nyco Sleeve är en form av pallbox som ställs på en lastpall och det går lasta tre stycken i 
höjd, ovan på varandra. Pallboxen går att fälla ihop vid returer och lastas även då ovan på 
varandra. 

Livscykelkostnadsanalysen visar att Nyco Sleeve är en ekonomisk lönsam investering i 
relation till att behålla plastfilmen som sekundärförpackning. Kostnaden att investera i Nyco 
Sleeve är ca sju gånger högre i jämförelse med inköpskostnaden för plastfilmen, men 
investeringen blir lönsam relativt snabbt eftersom Nyco Sleeve sänker transportkostnaderna. 
Posten tar idag betalt per pallplats och därmed gör inte tyngden på en Nyco Sleeve någon 
påverkan på den ekonomiska kostnaden. Kostnaden minskar genom användning av Nyco 
Sleeve eftersom fyllnadsgraden ökar och därmed minskar antalet levererade pallplatser. 
Skulle Nyco Sleeve användas minskas antalet från 116 100 stycken till ca 93 000 pallplatser 
utifrån Clas Ohlsons flöde under 2012. Genom den stora transportbesparingen per år visar 
pay-off-metoden att investeringen når break-even efter omkring 0,7 år. 

Livscykelanalysen som undersöker emballagens koldioxidutsläpp visar på samma tendens 
som livscykelkostnadsanalysen, att det är transporten som är den stora miljöboven. Viktigt att 
poängtera är att det är transporterna från Clas Ohlsons centrallager ut till butikerna och 
returtransporterna för samma sträcka som ger störst miljöpåverkan och inte transporterna från 
emballagens produktionsanläggningar till centrallagret eller till avfallshanteringen. 
Produktionen är även den en stor aktivitet som ger stor miljöpåverkan där Nyco Sleeve bidrar 
till betydligt större utsläpp än plastfilmen. Den stora skillnaden i miljöpåverkan från 
produktionen kompenseras genom de minskade transporterna och att Nyco Sleeve 
återanvänds. Livscykelanalysens scenarioanalys visar att Nyco Sleeves miljöpåverkan når 
break even efter ca två år. Undersöks bara en loop visar beräkningarna att Nyco Sleeve har 
större miljöpåverkan än om plastfilm används men detta inbesparas genom de minskade 
transporterna. 
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ABSTRACT 
This report analyzes disposable packaging and returnable packaging with the methods life 
cycle analysis and life cycle costs analysis. These two different packaging are analyzed 
through the company Clas Ohlson’s packaging-flow. To get a picture of how the flow works, 
a visit at the company and email contact have been done with Clas Ohlson to get relevant 
information 

Today Clas Ohlson has a big flow of articles to the stores without larger variations in the 
demand, with the exception of autumn, which is when customers start shopping for 
Christmas. Clas Ohlson’s articles are placed on a pallet and are wrapped into plastic-film for 
protection and to make sure that nothing will be stolen. In this report Plastic-film is compared 
to the company Nycopac AB’s product Nyco Sleeve. In Sweden Posten takes care of Clas 
Ohlson’s transports and is the company’s third party-logistics provider.  

Nyco Sleeve is a type of pallet box, which is placed on a pallet with the possibility to place 
three units upon each other. The pallet box is possible to fold, which makes it doable to place 
pallet boxes upon each other in reverse transportation. 

Our Life cycle costs analysis shows that Nyco Sleeve is profitable compared to continue using 
plastic-film as secondary packaging. Nyco Sleeve demands a larger investment, almost seven 
times larger than the price for plastic-film but the expenses will be recovered relatively fast 
because of decreasing transportation costs. Posten’s pricing depends on each pallet place that 
is used which means that Nyco Sleeve’s higher weight does not affect the price. The total 
costs decreases because Nyco Sleeve increases the fill ratio on each pallet place, which results 
that less pallet places need to be used in the transport. If Nyco Sleeve is used the total pallet 
places decrease from about 116 000 to about 93 000 pallets considering 2012s flow. Due to 
decreasing costs each year, the pay-off-method shows that the investment reaches break even 
in about 0.7 years 

The life cycle analysis that examines the environmental impact of the packaging shows the 
same trend as the life cycle cost analysis, it is the transport that has the decisive influence on 
the environment. Important to note is that the transportations from Clas Ohlson’s warehouse 
to stores and the reverse transports stand for the largest carbon dioxide emissions and not the 
transportations from production or to waste disposal. The production phase’s emission is also 
important especially for Nyco Sleeve, which causes large amounts of emission compared to 
the plastic film. Decreasing transportations and that it is possible to reuse Nyco Sleeve even 
out the differences between the two packaging types when it comes to emission in production. 
The life cycle analysis’ scenario analysis shows that Nyco Sleeve environmental impact 
reaches break even after about two years compared to break even for the economic costs in 
0.7 years. If only one loop is investigated the calculations show that Nyco Sleeve has larger 
environmental impact then plastic film but over time and when several loops are considered 
Nyco Sleeves carbon dioxide emission is economized. 
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DEFINITIONER 
Emballage ........................................... En vara tillverkad för att innesluta, skydda, hantera och 

presentera en produkt. 

Energiåtervinning .............................. Energiåtervinning betyder att det utvinns energi från 
det förbrukade materialet, ofta i form av förbränning. 

Funktionell enhet ............................... Gemensam nämnare i två produkters system som 
jämförs. Med syfte att mäta systemens prestanda och 
funktion. 

Livscykelanalys, LCA ....................... En metod för att undersöka en produkts miljöpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv. Livscykelanalyser brukar 
även beskrivas som en analys av en produkt med ett 
vaggan till graven perspektiv. 

Livscykelkostnadsanalys, LCC ........ En metod för att beräkna kostnader som en investering 
medför ur livscykelperspektiv.  

Loop .................................................... Begreppet omfattar en cykel där en enhet stegvis och 
regelbundet återgår till sitt utgångsläge. 

Materialåtervinning .......................... Materialåtervinning innebär att det produceras nytt 
material av förbrukat material. 

Plastfilm .............................................. Emballage bestående av topp- och streckfilm som i 
denna rapport skyddar artiklar som är paketerade på en 
lastpall.  
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1 INLEDNING 
Dagens samhälle är beroende av godstransporter, transporter som innebär frakt av stora 
mängder emballage. Sammantaget innebär detta en betydande ekonomisk kostnad och 
miljömässig belastning.  

Emballage brukar grovt delas upp i två typer, primär- och sekundäremballage. 
Primäremballagen är det som omsluter och skyddar produkten och sekundäremballagen är det 
som används för att skydda primäremballaget vid transport. De flesta studierna som har gjorts 
om emballagens miljöpåverkan och ekonomiska aspekter har haft fokus på primäremballage 
och på emballagets material. Vilket gör undersökningar på sekundärförpackningar, som denna 
rapport angelägen.  

På uppdrag av företaget Nycopac AB i Nyköping genomfördes en jämförande 
livscykelkostnadsanalys och livscykelanalys av retur respektive engångsemballage av 
sekundärförpackningar. Detta för att Nycopac önskade ett underlag till deras interna 
affärsutveckling för att utveckla starkare argument till företagets kundkommunikation. 
Undersökningar utfördes hos den potentiella kunden och företaget Clas Ohlson. Nycopac har 
inte någon egen produktion eller lagerverksamhet där av utfördes undersökningar på företaget 
Clas Ohlson. Detta för att hämta grunden till analyserna från ett flöde där det är relevant att 
tillämpa Nycopacs produkt och sekundäremballage Nyco Sleeve. 

1.1 Problembeskrivning 
Nycopac önskade en livscykelkostnadsanalys och livscykelanalys genomförd angående retur 
och engångsemballage för att få ytterligare underlag till deras affärsutveckling. 
Återanvändningsbara sekundäremballagelösningar som Nyco Sleeve menar Nycopac är 
framtidens emballage och att det kan förbättra potentiella kunders verksamheter då de inte 
längre behöver använda sig av engångsemballagelösningar så som plastfilm. Detta för att 
Nycopac ska få en tydligare bild av Nyco Sleeve, som företaget uttrycker det, miljömässiga 
och ekonomiska fördelar i jämförelse med engångsemballage.  

I dagsläget använder den potentiella kunden Clas Ohlson både retur- och engångsemballage 
för att paketera artiklar som ska levereras från företagets centrallager ut till butik. Kostnader 
och miljöpåverkan både vid paketering, inköp och transport ska granskas och sättas i ett 
helhetsperspektiv. Rapporten fokuserar på emballagets påverkan av företagets 
transportkostnader, lastbilarnas fyllnadsgrader, miljöpåverkan, transport till butik och 
returflöden. Nyco Sleeve ska sättas i relation till Clas Ohlsons nuvarande 
engångsemballagelösning. I analysen ska det framgå hur en övergång från plastfilm till 
Nycopacs lösning skulle påverka Clas Ohlsons kostnader och miljöpåverkan.  

1.2 Syfte 
Syftet är att genomföra en livscykelkostnadsanalys och livscykelanalys av returemballage 
kontra engångsemballage av sekundärförpackningar. Detta för att belysa fördelar och 
nackdelar med retur- och engångsemballage. 

1.3 Mål 
Resultatet ska ge Nycopac AB underlag som kan användas internt för affärsutveckling samt 
kundkommunikation. Analysen ska visa ifall Nyco Sleeve har konkurrensfördelar utifrån 
ekonomiska och miljömässiga aspekter jämfört med plastfilm. 



1.4 Frågeställningar 
Med utgångspunkt från syfte och mål besvarar rapporten följande frågeställningar. 

• Hur skulle Clas Ohlssons ekonomiska omkostnader för logistik påverkas ifall de 
övergår från plastfilm till Nyco Sleeve? 
 

• Hur skulle Clas Ohlsons koldioxidutsläpp förändras ifall företaget övergår från 
plastfilm till Nyco Sleeve? 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att jämföra engångsemballage med returemballage av 
sekundärförpackningar. Plastfilm som engångsemballage och Nycopacs returemballage Nyco 
Sleeve jämförs. Eftersom syftet med examensarbetet är att hitta ekonomiska och miljömässiga 
fördelar samt nackdelar med returemballage och plastfilm är rapporten avgränsad till att inte 
analysera Clas Ohlsons flöde av dagens returemballage, blå backen.  

Rapporten ska ge Clas Ohlson en bild av hur en eventuell investering i Nyco Sleeve skulle 
kunna påverka företagets materialflöden. Därför utfördes beräkningarna med 
genomsnittsvärden och delvis egna antaganden för att resultatet ska påvisa en bild av vad en 
investering skulle kunna ge för resultat. Hur Clas Ohlsons miljöpåverkan och kostnader med 
precision på kronan eller kilo koldioxid påverkas, är inte syftet att resultatet ska visa. 

Både i livscykelkostnadsanalysen och livscykelanalysen är Clas Ohlsons flöde begränsat till 
det som sker från producent/leverantör till och med avfallshantering för sekundäremballagen. 
Fokus ligger på flödet mellan centrallagret i Insjön till de svenska butikerna eftersom det är 
där Nyco Sleeve eventuellt skulle användas. Flödet till Clas Ohlsons samtliga butiker tas inte 
med i rapporten. Arbetet är avgränsat till att undersöka flödet till butiker inom Sverige, därför 
att inom landets gränser används en transportör till hela flödet vilket underlättar 
beräkningarna då endast ett distributionsnät måste tas i beaktande. 

Livscykelanalysens miljöaspekter är avgränsade från vaggan till graven, det vill säga från 
emballagens produktion till och med att emballaget är förbrukat och klassas som avfall samt 
hamnar i materialåtervinning, energiåtervinning eller deponi. Miljöpåverkan av 
returemballage kontra engångsemballage bedöms endast utifrån utsläpp av koldioxid som 
användandet av plastfilmen och Nyco Sleeve ger upphov till. Detta för att om all 
miljöpåverkan ska undersökas för emballaget, skulle det vara för tidskrävande och inte 
rymmas inom examensarbetets tidsmässiga ramar. De valda aktiviteterna som resultaten och 
beräkningarna är avgränsade till presenteras i Figur 1. 
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Figur 1. Aktiviteternas flödesschema. 

Livscykelkostnadsanalysens systemgränser är från inköp av emballagen tills att butikerna har 
gjort sig av med emballagen. Analysen är begränsad till att undersöka kostnader som påverkas 
av valet av sekundäremballage med utgångspunkt från Clas Ohlsons flöde. De aktiviteter 
livscykelkostnadsanalysen är avgränsad till visas i Figur 1. 

Hela arbetets avgränsningar är satta med hänsyn till examensarbetets resurser vilka i störst 
utsträckning är begränsade i form av tillgänglig tid. 
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2 METOD 
Arbetets metod kan delas in i tre faser, teoristudie, empiriska undersökningar och analys. För 
att skapa en bakgrund till arbetet studerades i första fasen teori inom områden miljö, 
livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys och förpackningslogistik. Detta för att skapa en bra 
grund inom de områden arbetet behandlar och för att studera en teoretisk referensram som 
kunde användas i analysen. Empiriska undersökningar gjordes i form av besök hos Nycpac i 
Nyköping för att diskutera Nyco Sleeve och introduceras praktiskt i emballagets funktioner. 
Ett studiebesök gjordes därefter i Clas Ohlsons centrallager i Insjön där företagets 
lagerverksamhet presenterades med en rundtur. Rundturen gavs av vår kontaktperson på Clas 
Ohlson och en projektledare inom effektiviseringsarbete. De visade lagret och dess 
avdelningar samt visade hur olika processer fungerade som paketering och inplastning av 
plastpallar. Clas Ohlson delade sedan med sig av relevanta uppgifter kring företagets 
transporter och sekundäremballaget plastfilm som användes till beräkningarna och analysen. 
Utifrån teoristudier och empirin analyserades möjligheterna som fanns att använda Nyco 
Sleeve.  

Under alla tre faser har diskussioner skett med projektets inblandade aktörer, handledare, 
examinator, Clas Ohlson och Nycopac, kring arbetets upplägg och hur vissa faser skulle 
genomföras för att arbetet skulle bli så bra som möjligt. Kontrollavstämningar har skett med 
kunden för att diskutera data och tillvägagångssätt. Detta för att arbetet skulle hållas objektivt 
mellan Nyco Sleeve och Clas Ohlsons nuvarande emballagelösning. 

En livscykelanalys genomfördes för att visa på emballagens miljöpåverkan inom 
avgränsningarna. I analysen gjordes jämförelsen utifrån en mätbar funktionell enhet som 
bestämdes som, en pallplatsyta (1200x800mm) från centrallager till butik. Indata till 
beräkningar och analysen togs fram genom kontakt med företag, branschorganisationer och 
myndigheter som delvis arbetade med energi- och materialåtervinning av plast. Från 
teoristudien hämtades vissa siffror eller resonemang till analysen. I Livscykelanalysen valdes 
det att transporternas koldioxidutsläpp skulle beräknas utifrån två olika perspektiv. Detta för 
att varken transportören Postens data eller den nätbaserade kalkylatorn NTM godskalkyl gav 
en komplett bild av hur transporternas utsläpp skulle förändras. Detta visar även att det finns 
fler sätt för företag att utföra sina analyser beroende på vilket resultat som vill visas. 

Livscykelkostnadsanalysen användes för att visa hur emballagen påverkar kostnader från 
inköp till och med avfallshantering. En funktionell mätbar enhet valdes, kostnad för antal 
levererade pallplatsytor (800x1200) under ett år, för att jämföra plastfilmen med Nyco Sleeve. 
Anledningen till att livscykelkostnaden undersöks under ett år är utifrån att företag ofta 
redovisar och beräknar kostnader på årsbasis. Detta ger en tydligare ekonomisk kostnadsbild 
över hur en investering kan tänkas påverka ett företags kostnader. Indata till analysen var 
framförallt från information som Clas Ohlson delade med sig av under studiebesöket och via 
kontakt med Clas Ohlson efteråt. Clas Ohlson delade med sig av data angående plastfilmens 
ekonomiska kostnad. Nycopac delade med sig av Nyco Sleeves inköpspriser och volymmått 
till beräkningarna. 

För att genomföra både livscykel- och livscykelkostnadsanalysen behövdes kvantitativa 
uppskattningar och antaganden göras för att komplettera den givna informationen. 
Tillvägagångssättet att uppskatta och anta var både genom diskussioner med Nycopac och 
Clas Ohlson för att hitta rimliga värden. Beräkningar och analys gjordes både på årsbasis, för 
att visa påverkan i ett större perspektiv och i scenarier för at visa vad en mindre investering i 
Nyco Sleeve skulle kunna resultera i. 

5 



 

6 



3 ARBETETS INVOLVERADE AKTÖRER 
Kunden i projektet är Nycopac AB, och på uppdrag av företaget har undersökningarna och 
analysen gjorts gentemot Nycopacs potentiella kund Clas Ohlson.  

3.1 Nycopac AB 
Nycopac AB är grundat i Nyköping och är ett relativt ungt företag med endast ett fåtal 
heltidsanställda och befinner sig i dagsläget i en expansionsfas. Företaget utvecklar och 
designar bland annat returbara emballagesystem inriktat på sekundärförpackningar. Nycopac 
arbetar med att ta fram håll- och returbara emballagesystem för att ersätta engångsemballage i 
den mån det är möjligt. Målet med verksamheten är att ersätta eller komplettera befintliga 
emballagesystem som används idag i form av plywood, trä, well eller plast. Nycopacs 
nuvarande produkter är hopfällbara pallboxar, lådor samt pallhuvar i plast, vakuumformade 
och plana mellanlägg samt balkar för långa runda produkter såsom cylindrar, axlar och rör. 
(Wachtmeister. 2013) 

Nycopac har valt att lägga ut produktionen av sina produkter, där företaget i sig arbetar med 
att utveckla returbara emballagesystem vilket ger Nycopac större flexibilitet när det gäller vad 
som ska produceras. Produktionen kan då läggas ut på olika företag beroende på vilken 
produkt som ska produceras istället för att behöva ändra en egen produktionskedja. Nycopac 
menar att genom outsourca produktionen ges de möjlighet att välja det materialet och den 
produktionsteknik som är bäst lämpat för en speciell produkt. Nycopac erbjuder företag 
skräddasydda lösningar av emballagesystem för att det ska passa kundens önskemål. 
(Wachtmeister. 2013) 

Nycopac menar att anledningen till att ersätta engångsemballage med returbart emballage är 
att företag ska spara pengar men också bespara miljön i ett långsiktigt perspektiv. Besparingar 
görs genom att returbara emballagesystem har en lång livslängd och kan vara med i 
tillräckligt många loopar för att investeringens break-even ska uppnås och slutligen bli 
lönsam. (Wachtmeister. 2013) 

3.2 Clas Ohlson AB 
Clas Ohlson är en svensk butikskedja med inriktning på detaljhandel som grundades år 1918 i 
Insjön. Företagets affärsidé var vid starten att tänka ut "finurliga" lösningar för problem i 
vardagen. Företaget har idag utvidgats på den europeiska marknaden och idag är de ca 4000 
anställda runt om i världen som tillsammans bidrar till hitta lösningar till kundernas 
hemmaprojekt. (Clas Ohlson. 2013) Utströmning av gods från centrallagret i Insjön är relativt 
jämt fördelat över året förutom den höjda efterfrågan från butikerna under hösten inför 
julhandeln. Under 2012 levererades cirka 242 000 lastpallar ut från lagret till de svenska 
butikerna med en snitt kubik per lastpall med artiklar på 1.59 m3 (Engström. 2013). 

Clas Ohlson säger sig värna om miljön och försöker att bidra till framtiden genom hållbar 
utveckling. Krav ställs på kvalitén av företagets produkter, där produkterna ska tillverkas och 
transporteras under säkra, rättvisa, humana och lagliga förhållanden som de själva definierar 
det. Företaget säger sig sträva efter att välja miljövänliga transport- och miljömetoder för att 
bidra till en hållbar utveckling. (Clas Ohlson. 2013) 
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3.3 Clas Ohlsons logistikflöde i deras centrallager 
På centrallagret har varje butik sin egen plats där lastpallarna paketeras. Det finns en buffert 
om två tomma lastpallar för att det alltid skulle finnas en ny tillgänglig när en färdigpaketerad 
är klar och har skickats iväg. Lastpallarna vid paketeringen placeras automatiskt på en 
upphöjnings- och nedsänkningsbar plattform. Plattformens utformning gjorde det möjligt att 
justera höjden för att personalen alltid skulle kunna arbeta under ergonomiska förhållanden. 
Pallarnas höjd är begränsad till max 1.95 m men vanligtvis var de inte högre än 1.80 m. 
Pallarnas höjd har ökats på senare år för att möjliggöra bättre fyllnadsgrad i lastbilarna vid 
transport, men höjden begränsas delvis av att det även ska vara ergonomiskt av 
butikspersonalen att lasta av pallen. En färdigpackad pall skickas vidare på en automatiserad 
transportbana vilken är anpassad för dagens lastpallar i trä. Innan pallen fortsätter till 
utlastning transporteras den automatiskt till en plastmaskin. Den automatiska plastmaskinen 
styrs av sensorer som plastar pallen med streck- och toppfilm automatiskt. Streckfilmen 
roterades runtom pallen, med ett flertal extra varv längst ned och toppfilmen släpptes 
ovanifrån och fästes med streckfilm runtom toppen, hela plastningsprocessen tar ca 56 sek för 
maskinen att utföra. (Engström. 2013) 

Plockning sker via två platser på centrallagret, torget eller miniloaden. På torget har varje 
butik en pallplats där order med otympligt gods paketeras, vilket inte kan hanteras på 
ordinarie plats och tas därför om hand på mindre automatiserat vis. Otympliga varor är bland 
annat kvastskaft, större snöskyfflar och kartonger med måtten att de på längden eller bredden 
precis ryms inom lastpallens ytterkanter. Allt gods som inte är lämpligt att hantera på de 
automatiserade banorna utifrån vikt, form eller volym klassas som otympligt och gods som 
överstiger en europapalls mått. Miniloaden benämns den station där plockning av 
centrallagrets små artiklar sker manuellt. Dessa produkter anses omständliga att paketera 
direkt tillsammans med artiklar med tillräcklig storlek på primäremballaget för att direkt 
ställas på pall. Artiklar lagrades och plockades i olika stora kvantiteter i svarta plastlådor med 
en storlek på omkring 60 L i ett automatiserat höglager. Robotar skötte automatiskt påfyllning 
och plockning av de svarta boxarna där det som plockades placerades på en automatiserat 
rullband och transporterades till miniloaden. Allt gods som inte räknas som miniloadgods 
eller som otympliga varor går direkt till pallplockstationerna för sortering och packning. 
(Engström. 2013) 

När de svarta lådorna anländer till miniloaden plockas antalet artiklar manuellt och placerades 
i Clas Ohlsons sekundäremballage blåbacken. Blåbacken är ett returemballage med en volym 
på ca 60 L med utbyggt returflöde. En blå back kunde efter plockning innehålla enstaka 
artiklar vilka inte direkt kunde packas på pall, till exempel en trädgårdssax, eller några 
småkartonger med skruv och några rullar elkabel. Clas Ohlson strävar efter att en blåback 
alltid ska packas full utifrån vikt eller volymbegränsning. Efter att blåbackarna var 
färdigpackade skickades de iväg till paketering på pall, på ett automatiserat rullband. 
Rullbanden var storleksanpassade efter blåbacken och de icke otympliga primäremballage, det 
vill säga wellpappkartonger vilka direkt skickades på rullbanden ut till paketering på pall. Vid 
paketering förflyttas blåbackarna och kartonger från rullbanden manuellt över till lastpallarna. 
Tomma lastpallar skickades in på ett eget rullband dimensionerat efter en tom lastpalls mått. 
En färdigplockad pall, var i slutändan blandad med blåbackar och kartonger, se Figur 2. 
(Engström. 2013) 
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Figur 2. Exempel över en inplastad pall (Clas Ohlson. 2013). 
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4 STUDERAT SEKUNDÄREMBALLAGE 
Livscykelanalysen och livscykelkostnadsanalysen i denna rapport jämför plastfilm som 
engångsemballage kontra returemballaget pallboxen Nyco Sleeve. 

4.1 Clas Ohlsons plastfilm 
Pallar och transportlådor skyddas ofta med hjälp av plastfilm som har ett stort 
användningsområde. Det förekommer även att sekundäremballage som till exempel 
plastbackar eller pallboxar plastas för att säkras ytterligare. Plastfilmen skyddar mot damm 
och fukt samt skyddar godset från att bli stulet under transport då hel plastfilm vid leverans 
visar på att ingen har brutit upp sekundäremballaget och kommit åt varorna. Exempel på en 
pall med sträck och plastfilm visas i Figur 2. (Engström. 2013) 

Energi- och materialåtervinning av plastfilm genomförs idag och har möjlighet att fungera 
bra. Speciellt om plastfilmen kan sorteras ut från annat avfall och skickas som ren plastfilm 
till återvinning. Plastfilmen kan som avfall vara mycket värdefull och användas som råvara i 
nyproduktion av plastfilm eller annan typ av plast. (American Plastic Council. 1997) 

4.2 Nyco Sleeve 
Pallboxen är utformad för att återanvändas i ett returflöde och har därmed lång livsländ. En 
exakt siffra på hur lång, i år, antal loopar eller annat finns inte eftersom livslängden är 
beroende av hur pallboxen hanteras, miljön den används i och utnyttjandegraden. Nyco 
Sleeve består av återvinningsbar plast och är utformad för att skydda produkter vid 
lagerhantering och transport, samt ge möjlighet till bättre fyllnadsgrad i till exempel lastbilar 
och containrar. Pallboxen består av tre delar, lock, tråg och en krage, dessa delar upp- och 
nermonteras manuellt på 10 sekunder och har en totalvikt med plastpall på max 30 kg, se 
Figur 3.  

 

Figur 3. Nyco Sleeve (Nycopac. 2013). 

Vikt och storleken varierar eftersom alla emballagelösningar tillverkas specifikt mot kundens 
önskemål. Pallboxen kan monteras på en EUR-träpall eller användas på flera olika typer av 
plastpallar. Nyco Sleeve skyddar innehållet väl med tanke på den robusta kragen och det finns 
ingen insyn i emballaget. Därför kan enligt Nyopac pallboxen ses som ett bra emballageval då 
innehållets säkerhet prioriteras. Kragen är hopfällbar och väl i hopfälld, se Figur 3, är den åtta 
cm hög och passar mellan lock och tråg. Locken är utformade för att kunna stapla pallboxar 
vid transport med max tre stycken i höjd. Om två eller tre pallboxar kan lastas på varandra 
beror på kragens höjd, som max kan vara 110 cm, för att minst två enheter ska få plats per 
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pallplats. Pallboxen finns även med plockluckor på långsidan för att paketering ska kunna ske 
ergonomiskt av personal både när boxen paketeras men även när den töms på varor, se Figur 
3. Kragen är tillverkad av återvinningsbar polypropen medan lock och tråg är tillverkad av 
återvinningsbar polykarbonat. (Wachtmeister. 2013) 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 
Texten under teoristudien kommer från källor vilka har studerats för att lägga en teoretisk 
grund inför Livscykelanalysen och Livscykelkostnadsanalysen. 

5.1 Emballage i materialflöden 
Logistikflöden kan delas in i tre dimensioner. Den första med fokus på materialhantering, 
andra på distribution och den tredje på returlogistik. Den tredje dimensionen omfattar 
hantering, lagring och transport av returmaterial som transporteras från slutkund tillbaka till 
säljaren eller leverantören. Returflöden är omtalat som en del av en miljövänligare logistik 
och möjliggör för att minska miljöpåverkan och kostnader när avfall ska tas om hand. 
(Kasilingam. 1998) Transportkostnaderna mellan lager och butik påverkas av att eventuella 
returtransporter kan ske effektivt och med hög fyllnadsgrad. Sker inte effektiva 
returtransporter måste de betalas av produkterna i den ursprungliga transporten. (Jonsson, 
Mattsson. 2011) 

Efter att emballage fört produkter till sin destination måste det omhändertas som en produkt i 
sig. Återanvändningsbart emballage för med sig direkta kostnader både för transport men 
även för underhåll. Returhanteringen är ur kostnadssynpunkt bättre då returhanteringskedjan 
består av färre delmoment och emballaget tar mindre plats vid returtransport och lagring. 
Styrsystem kring returhanteringen och det administrativa arbetet att kontrollera systemet är 
kostnader som uppstår eller ökar. När emballagets faktiska livslängd är slut uppkommer även 
en kvittblivningskostnad då emballaget antingen går till material-, energiåtervinning eller 
deponering. (Dominic et al. 2000)  

Valet mellan ett engångsemballage eller ett återanvändningsbart alternativ är direkt beroende 
av förutsättningarna i det speciella flödet och vilka produkter som emballaget är menat att 
användas till. Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är eventuella säsongsvariationer, 
avståndet från lager till butik och tiden det tar för emballaget att genomgå en loop. Det vill 
säga transporteras med gods från lager till butik och sedan tillbaka till lagret ifall det var 
startpunkten. Ett återanvändningsbart emballagesystem där stora svängningar i efterfrågan är 
relativt lågt, transportsträckorna är korta och korta ledtider i en loop ger bättre möjligheter till 
att ett retursystem ska löna sig ekonomiskt samt miljömässigt. (Jonsson, Mattsson. 2011)  

Variationer i efterfrågan och långa ledtider ger ett större behov av emballage, samtidigt som 
det ökar kapitalbindningen och kravet på ett effektivt system för returtransport. Antal gånger 
emballaget kan återanvändas under en viss tidsperiod har visats spela stor roll 
kostnadsmässigt då hög omsättningshastighet på emballage leder till mindre bundet kapital. 
Detta innebär också att ett mindre antal behöver köpas in då ett byte av emballagesystem sker. 
Ytterligare ger det även lägre uppstartskostnader och en mindre yta krävs för att lagra tomt 
emballage. (Dominic et al. 2000)  

Standardiserade emballagetyper används för att minska antalet olika förpackningsmodeller 
som används till olika artiklar. Standardiserade varianter går att anpassa för att tomt 
emballage ska ta liten plats i returtransporterna och då ökar även möjligheten till effektiva och 
lönsamma retursystem. Återanvändningsbara system kan även vara fördelaktigt miljömässigt 
då det krävs mindre hantering och förbrukning av material och avfall. Genom minska 
användningen av emballage och paketera fler artiklar i större förpackningar minskas både 
miljöpåverkan och avfallsmängden. Miljöpåverkan är också bunden till möjligheten att 
återvinna emballagematerialet samt att emballaget möjliggör hög fyllnadsgrad i transporterna. 
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Viktigt att poängtera är att det samtidigt behövs ordentliga och robusta emballagematerial för 
att inte transportskadorna på produkterna ska öka. (Jonsson. Mattsson. 2011) 

5.2 Utfyllnadsgrad i transporter 
Fyllnadsgrad är hur stor andel av lastkapaciteten som utnyttjas vid en transport. Beroende på 
hur fyllnadsgraden mäts, andel av maxlast, utnyttjande av lastyta eller lastvolymen, kan 
utfyllnadsgraden variera. Till exempel ifall antal upptagna pallplatser är måttet på 
fyllnadsgraden skulle en lastbil lastad med ett lager tomma lastpallar ha en 100 % 
fyllnadsgrad men med hänsyn till lastvolymen skulle den kunna anses som tom. 
Miljöpåverkan från godstransporter skulle kunna minska genom bättre material- och 
transportplanering som kan öka fyllnadsgraderna, och sett i ett större perspektiv minska 
användningen av antalet fordon. (Jonsson, Mattsson. 2011) 

Utformning och val av emballage har också en stor betydelse för fyllnadsgraden. För att 
effektivt utnyttja lastvolymen måste hänsyn tas till både emballagets yttre och inre 
fyllnadsgrad. Yttre fyllnadsgraden visar förhållandet mellan till exempel en pallplats 
maximala volym och en lastbils eller godsvagns totala volym. Inre fyllnadsgrad syftas på 
utnyttjandegraden av både primär eller sekundäremballage. Relationen mellan emballagets 
yttre mått och produkten/produkternas mått, det vill säga hur stor andel luft som till exempel 
skulle fraktas i en pallbox som innehåller produkter. (Dominic et al. 2000)  

5.3 Livscykelkostnad 
Life Cycle Cost, LCC, redogör totalkostnaden för en produkts livslängd och det innebär allt 
från inköpskostnader tills produkten är förbrukad (Energimyndigheten. 2011). Metoden 
redogör totalkostnaden av en produkts kostnadsposter och kan därmed även användas som 
beslutsunderlag för att välja rätt produkt till lägst livscykelkostnad. Analysen gör sig bra som 
beslutsunderlag då konstruktion och användning av en produkt kan innebära att en högre 
investeringskostnad kan vara mer kostnadseffektiv under en produkts livscykel, menar 
Flanagan et al. 1989 enligt (Almberg. 2011). 

LCC ger företag möjlighet att införskaffa sig information som kan bli avgörande när beslut 
ska fattas kring till exempel produktdesign, utveckling, användning och avfallshantering. 
Leverantörer av produkterna kan då optimera sin design/produktlösning för att välja den mest 
kostnadseffektiva modellen. LCC kan även användas för att utvärdera en specifik fas eller 
aktivitet under produktens livscykel. (IEC 60300-3-3, 2004) Med en fas eller aktivitet menas 
de kostnadsposter som undersöks under livscykeln och i en LCC brukar bara de stora 
kostnadsposterna medräknas. För produkter som kräver energitillförsel under användningen är 
de största kostnadsposterna allt som oftast grundinvesterings- och energikostnader. Dock 
brukar även underhåll och service också ingå i kalkylen. (Bångens. 2010) 

Viktigt att poängtera, vid en kvantitativ metod som LCC, är att analysen inte ger exakta 
siffror på vad den totala kostnaden kommer resultera i. Resultatet från en LCC blir mer av en 
indikator på hur stor totalkostnaden blir. Analysen ger även en inblick av olika kostnader som 
kan användas för att jämföra olika alternativa lösningar. En LCC identifierar kostnadsfaktorer 
hos olika alternativa lösningarna och identifierar samtidigt möjligheter till kostnadsbesparing 
samt andra möjliga förbättringar som till exempel organisatoriska. (Research and technology 
organisation. 2009) 
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5.4 Pay-off-metoden 
Livscykelkostnaden beaktar som nämnts tidigare av kostnaden som grundinvestering medför. 
Detta för att avgöra hur grundinvesteringen står sig i förhållande till besparingar eller 
kostnader som kan uppkomma genom en investering (Bångens. 2010). Investeringsmetoden 
som används i denna rapport för att beräkna om investeringen är lönsam är pay-off-metoden. 
Investeringsmetoden går ut på att beräkna tiden det tar för en investering att vara intjänad. 
Beräkningar med denna metod är enkel att följa och beräkna, formeln som metoden utgår 
ifrån ses nedan i Figur 4. (Holmström. 2007) 

 

 

 

 

 

Figur 4. Pay-off-metoden (Holmström. 2007). 

Vid användning av pay-off-metoden är en investering lönsam om pay-off-tiden inte 
överskrider den tid som företaget har som krav. Desto kortare pay-off-tiden är för en 
investering desto lönsammare är investeringen. Fördelarna med denna metod är att den är 
enkel att använda och visar grovt om en investering är lönsam. Metoden ger tydligt resultat 
men om pay-off-tiden blir allt för lång bör den kompletteras med ytterligare en 
investeringskalkyl. Eftersom denna kalkyl inte tar hänsyn till att beloppets värde vid olika 
tidpunkter. Enligt Holmström (2007) är det inte sällsynt att företag använder pay-off-metoden 
med krav att investeringen ska vara intjänad inom till exempel tre år. Visar det sig att 
investeringen tar längre tid att spara in väljer företag att komplettera pay-off-metoden med 
ytterligare en investeringskalkyl innan ett investeringsbeslut ska fattas. (Holmström. 2007) 

5.5 Livscykelanalys 
Livscykelanalys, LCA, är en av flera analysmetoder som kan användas för att undersöka 
miljöpåverkan, den enda som nämns i denna rapport, som uppkommit genom att kunskapen 
ökat om vikten att värna och skydda miljön. Analysmetoden skapades för att skapa förståelse 
för produkters miljöpåverkan och hur dessa kan minskas under deras livscykel. (ISO 14040. 
1997) 

Denna kvantitativa analysmetod bedömer och redovisar miljöpåverkan under en produkts 
livscykelsfas, som återkommande benämns från ”vaggan till graven”. Produktens 
livscykelfaser som tas i beaktning i ”vaggan till graven” benämningen, är från utvinning av 
råmaterial, tillverkning av material, användning av den tillverkade produkten tills den är 
förbrukad och återvinns eller deponeras.(Rebitzer et.al. 2004). Faserna som undersöks för 
emballagesystemen i den här rapporten definieras i kapitel ”7 Livscykelanalys av Nyco 
Sleeve och plastfilm”, där även hela utförda livscykeldelen presenteras. 

5.5.1 Definition av mål och omfattning 
Mål och omfattning varierar för livscykelanalyser beroende på vad syftet och målet är och 
vem som ska ta del av resultatet, där målet och användningen avgör hur djupgående eller 

Pay-off-tid = 𝐺
𝑎
 

G = grundinvestering 

a = årligt inbetalningsöverskott 
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omfattande analysen bör vara (ISO 14040, 1997). För att kunna genomföra en hållbar 
jämförelse behövs det finnas en gemensam egenskap för att till exempel två produkter ska 
kunna jämföras. Är målet i en LCA att jämföra olika system benämns denna jämförbara 
egenskap som funktionell enhet, som definierar den gemensamma egenskapen hos de 
jämförande systemen (Rydh et al. 2002). En produkts system består av aktiviteter och 
processer där produkten bidrar till miljöpåverkan. Avgränsningar, i form av systemgränser, 
sätts sedan för systemen som jämförs för att undersökningarna ska inkludera de faser som 
utgör betydande miljöpåverkan i systemets livscykel (Rydh et al. 2002). 

5.5.2 Funktionell enhet 
Funktionell enhet i en LCA-studie är ett kvantitativt mått för att beskriva en gemensam 
funktion mellan olika system, där de olika produkterna uppfyller samma funktion (Eriksson et 
al. 2003). Ska Jämförelser mellan olika system utföras, krävs det att systemen har en 
gemensam funktion/nämnare för att jämförelserna ska utgå från samma grund (ISO 14040, 
1997). Ett system är i detta fall en produkts väg från utvinning till avfall. Funktionella enheten 
måste vara mätbar för att de olika systemens resultat ska kunna vara använd- och jämförbara 
om två olika system ska sättas i relation till varandra (Rydh et al. 2002).  

5.5.3 Systemgränser 
Systemgränser i en LCA bestämmer vilka aktiviteter av en produkts system som ska 
undersökas. Definiera systemgränser i en LCA är komplicerat då en produkts livscykel 
påverkar och ingår i andra produkters livscykler. Ett systems avgränsningar sätts därmed efter 
vilka aktiviteter som är relevanta för just den produktens system för att förenklat kunna 
avgöra systemets miljöpåverkan. (Rydh et al. 2002) Relevanta delar är där produkten bidrar 
till miljöutsläpp, det kan till exempel vara vid framställning av material, transport och 
användning.  

Systemgränser sätts emot olika produkters system och olika systemgränser beroende på vilket 
system som ska undersökas samt målet med studien, för att kunna bestämma hur och vilka 
faser som ska granskas. Systemgränser ska sättas emot naturens, geografiska, tidsrelaterade 
och emot andra produkters system. Naturens system innebär att bestämma var i produktens 
livscykel börjar granskningen i systemet, för att relatera till vad som nämns ovan, i vilken 
process inleds ”vaggan” och i vilken process systemet avlutas ”graven”. Anledningen till att 
geografiska systemen sätts är att beroende var i världen analysen genomförs kan resultatet 
variera, samt för att samma system kan uppkomma på olika positioner. (Baumann & Tillman. 
2004) Tidsmässiga systemgränser sätts för att studien ska undersöka hela livscykelns 
perspektiv för att inte missa miljöpåverkan som kan ske i olika tidsskeden (Rydh et al. 2002). 
Avgränsningar sätts mot andra produkters system eftersom, som tidigare nämnt, att 
produkters system ofta samverkar med andra system (Baumann & Tillman. 2004).  

5.5.4 För- och nackdelar med livscykelanalys 
Trovärdigheten av en LCA avgörs genom att veta dess styrkor och brister. Styrkorna hos en 
LCA är att den kan hjälpa företag hitta brister i sina system (Rydh et al. 2002). Genom att 
hitta bristerna kan de åtgärdas och hjälpa till att hitta lösningar på de olika bristerna samt var i 
systemet åtgärder bör göras för att minimera miljöpåverkan.  

Styrkorna med livscykelanalyser är att hela produkternas livscykel undersöks och alla dess 
faser, detta gör det möjligt att hitta brister som nämns ovan men samt att undvika 
suboptimering. Suboptimering undgås genom att alla faser undersöks och inte bara ett fåtal 
som annars kan vara fallet. (Baumann & Tillman. 2004)  
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Användningsområden för livscykelanalyser är många och anpassas efter vad som ska 
undersökas. Några användningsområden är att se över möjligheten för reducering av en 
produkts miljöpåverkan, beslutsfattande för exempelvis investeringar eller strategier och 
marknadsföring (ISO 14040, 1997). Genom att livscykelanalyser används för beslutsfattande 
för företag och ser över möjligheten att reducera en produkts miljöpåverkan, kan 
analysmetoden utnyttjas till företags affärsutveckling och kundkontakt genom att stärka 
säljargument.  

En negativ aspekt är att ekonomiska kostnader får kompletteras vid sidan av eftersom 
analysen inte inkluderar ekonomiska kostnader. Negativt är även att det är väldigt tids- och 
kostnadskrävande att utföra en LCA, på grund av att en LCA är så djupdykande. (Baumann & 
Tillman, 2004)  

”Komplexiteten i analysen gör att det inte finns någon enhetlig metod för genomförandet. 
Siffervärden kan lätt ge intryck av att vara exakta, men de talar aldrig om den absoluta 
sanningen utan är en uppskattning under rådande förhållanden.”(Rydh, sida 45. 2002) 

Krav på trovärdigheten avgörs om analysen är intern eller extern. Intern analys kräver inte 
samma undersökningar och refererande till olika källor då det används till utvecklingsarbete 
inom ett företag. Extern analys kräver mer, då analysen i det fallet ska övertyga andra om att 
vara trovärdig, här krävs det mer teori och undersökningar för att stärka resultatet. (Rydh. 
2002) 

5.6 Marginalel 
Marginalel används i analysen av miljöpåverkan som elproduktion har. Begreppet innebär 
produktionen av el som tillkommer då elanvändningen ökar eller att produktionen minskar, 
det vill säga saknas energi för att täcka det ursprungliga behovet. Inom det nordiska 
elsystemet utgör i allra flesta fall kolkraften marginalelen där utsläpp av stora mängder 
koldioxid kommer från äldre anläggningar av kolkondens. Medlet inom Norden och Sverige 
är lågt i jämförelse med Europa på grund av vattenkraften som i de nordiska länderna utgör en 
stor del av den totala elproduktionen och vilken ses som icke miljöbelastande produktion. I 
många fall används begreppet marginalel i analyser där en miljövärdering ska visa på hur 
miljöpåverkan och elförbrukningen skiljer sig i två fal. (Olofsson, Sköldberg, Unger. 2006)  

5.7 Avfallshierarkin 
EUs avfallshierarki är indelad i fem steg, där det i fallande ordning prioriteras hur avfall bör 
hanteras. Där vardera steg visar på hur avfall bör tas om hand för att negativa miljöeffekter 
ska bli så minimala som möjligt. Prevention är högsta prioritet följt av re-use, recycling, other 
recovery och sist disposal, se Figur 5. (European Union. 2010) 
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Figur 5. EUs Avfallshierarki (European Union. 2010). 

Prevention syftar till att vara resurs och energisnål vid produktion av produkter. Materialet 
som används bör komma från redan återvunnen råvara och i sin livscykels slutskede bör 
materialåtervinning vara möjligt. Re-use innebär att återanvända en produkt i samma syfte 
den är konstruerad för. Återanvända direkt eller efter eventuell reparation, omkonstruktion 
eller underhåll. Är inte återanvändning möjlig bör recycling ske för att använda avfallet som 
råvara och minska beroendet av nyutvunnet material. Other recovery, energiutvinna möjliggör 
att skapa elektricitet eller bränsle till industrier och bör ske istället för det lägst prioriterade 
alternativet disposal, dvs. deponering vilket för med sig många miljöproblem. (European 
Union. 2010) 

5.8 Materialåtervinning av plast 
Utgångspunkten för all materialåtervinning av plast är att ett och samma materialslag och 
helst även samma typ av produkt ska återvinnas för sig. Detta eftersom olika plasttyper har 
olika smältpunkter är det relativt svårt att återvinna blandad fraktion, men det är möjligt i 
vissa fall men kan äventyra en slutprodukts kvalitet. Exempelvis går det bra att blanda en 
mindre del av materialåtervunnen HDPE vid produktion av formsprutnings produkter med 
återvunnen PP som huvudråvara. Inblandning av PP i LDPE kan äventyra kvaliteten och är 
det till exempel i bärkassar som tillverkas kan det uppstå hål. (Rondahl. 2013) 

Efter materialåtervinning varierar det mellan vad det blir för ny typ av produkt av den 
återvunna plasten. Plastfilm av polyeten blir till exempel inom Stena Recycling till sopsäckar 
och bärkassar . (Rondahl. 2013) Inom andra verksamheter uppges att återvunnen polyeten 
även används inom leksaksindustrin och för att bland annat tillverka plast- och jordbruksfilm 
(Utredning Plast. 2011). Materialåtervunnen polypropen går bland annat till att tillverka 
produkter som blomkrukor och plastlådor inom frukt- och grönsaksbranschen. Polykarbonat 
smälts i regel ner och genomgår en sluten återvinning för att producera nya produkter i 
samma material. (Rondahl. 2013)  
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6 LIVSCYKELKOSTNAD FÖR NYCO SLEEVE OCH 
PLASTFILM 

Livscykelkostnadens redogör de totala kostnaderna för aktiviteterna som visas i Figur 6. De 
största kostnadsposterna är de mest relevanta att undersöka, därför valdes just aktiviteterna 
inköp/investering, centrallager, transport från centrallager till butiker samt returtransport. 
Figur 6 visar emballagets flöde där returtransporten enbart sker för Nyco Sleeve.  

 

Figur 6. Flödesschema livscykelkostnadsanalysen. 

6.1 Funktionell enhet för Livscykelkostnadsanalysen  
Funktionella enheten som används för att jämföra de två olika emballagesystemen i 
livscykelkostnadsanalysen är kostnader baserat på ett år. LCC-analysen vill påvisa 
kostnadsbesparingar genom en investering. Det perspektiv som valdes för 
kostnadsskillnaderna är totalkostnader. Argumentet för att totala kostnader undersöks är för 
att totalkostnader ger tydliga indikationer på var kostnadsbesparingar kan göras, därför utgår 
denna analys ifrån kostnader på årsbasis. Clas Ohlsons leverantör, Posten, tar idag betalt per 
transporterad pallplats oberoende på vikt. Genom att Posten tar betalt per pallplatsyta görs de 
stora besparingarna tack vare att paketera på höjden. Genom att paketera högre i lastbilarna 
och öka fyllnadsgraden i höjdled och inte bara på golvytan, kan de minska antalet lastbilar 
som körs totalt. Där av bestämdes den funktionella enheten till: 

Kostnad för antal levererade pallplatsytor (800*1200) under ett år. 

6.2 Data och beräkningar hur kostnader skiljer sig mellan 
användning av Nyco Sleeve och Plastfilm 

Relevant data har tagits fram genom studiebesök på Clas Ohlsons centrallager samt genom 
mailkontakt med transportören Posten. Data angående Nyco Sleeve, som förkortas N.S i 
beräkningarna, har delgetts via möten eller mailkontakt med Nycopac. Data som ligger till 
grund för beräkningar i detta kapitel presenteras i detta avsnitt med två tabeller en tabell för 
plastfilm och en för Nyco Sleeve. Efter tabellerna kommer beräkningar som används i många 
följande beräkningar för att de inte ska behöva visas i varje avsnitt. I Tabell 1 och Tabell 2 
finns den data som Clas Ohlson respektive Nycopac delat med sig av. 
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Tabell 1. Indata Plastfilm 

Typ av information Data Källor 
Antal levererade pallar i Sverige 2012 116 100 st (Engström. 2013) 
Antal levererade pallar totalt 2012 242 000 st (Engström. 2013) 
Snitt levererade pallar inom Sverige per dag 432 st (Engström. 2013) 
Pris per rulle streckfilm 250 kr (Engström. 2013) 
Pris per rulle toppfilm 610 kr (Engström. 2013) 
Inköpta rullar streckfilm 2012 3 600 st (Engström. 2013) 
Inköpta rullar toppfilm 2012 968 st (Engström. 2013) 
Snittvolym per plastad pall 1,59 m3 (Engström. 2013) 

Tabell 2. Indata mått och pris Nyco Sleeve 

Typ av information Data Källor 
N.S Inköpspris 785 kr (Wachtmeister. 2013) 
Bredd N.S 0,76 m (Wachtmeister. 2013) 
Längd N.S 1,155 m (Wachtmeister. 2013) 
Höjd N.S 0,755 m (Wachtmeister. 2013) 

 

Följande beräkning visar på hur många pallplatser som kommer användas per år om Nyco 
Sleeve används som emballage istället för plastfilm ifall 2012 års flöde skulle ersättas. För att 
kunna redogöra det, beräknades hur stor volym som ryms på en pallplats med Nyco Sleeve. 

Beräkning nr 1. 

𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑁. 𝑆.∗ 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑁. 𝑆.∗ 𝐻ö𝑗𝑑 𝑁. 𝑆. = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑁. 𝑆. 

0,76 ∗ 1,155 ∗ 0,755 = 0,662739 ≈ 𝟎,𝟔𝟔 𝒎𝟑 

Eftersom det är möjligt att stapla tre enheter Nyco Sleeve på varandra blir totala volymen per 
pallplats 1,99 m3, se Beräkning 2. 

Beräkning nr 2. 

0,662739 ∗ 3 = 1,988217 ≈ 𝟏,𝟗𝟗 𝒎𝟑 

Beräkning nr 3 och 4, visar på hur många pallplatser som Nyco Sleeve skulle behöva för att 
ersätta 2012 års flöde. Detta kräver vetskap om hur stor volym som årligen levereras per 
pallplats som sedan kan omformuleras till hur stor volym som blir tillgänglig per pallplats 
med Nyco Sleeve. 
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Beräkning nr 3. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012 ∗ 𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑙𝑙
= Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 

116 100 ∗ 1,59 = 184 599 ≈ 𝟏𝟖𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 

Beräkning nr 4. 
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆.
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟ä𝑣𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆. 

184 599
1,988217

= 92 846,5 ≈ 𝟗𝟑 𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒑𝒍𝒂𝒕𝒔𝒆𝒓 

6.2.1 Inköp/investering 
Streck- och toppfilm köps in ca 9 gånger per år och levereras från svensk leverantör. Totalt 
köper Clas Ohlson genomsnittligen in 3600 rullar streckfilm och 968 rullar toppfilm per år, se 
Tabell 1. Plastfilmen räcker till att plasta samtliga pallar som lämnar lagret och i 
beräkningarna nr 5, 6 och 7 visas resonemangen för hur stor andel plastfilm som enbart 
användes till det svenska flödet 2012. 

Beräkning nr 5. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚 ∗ 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟 2012 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 2012

= 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 

250 ∗ 3 600 
242 000

≈ 3,72 ≈ 𝟑,𝟕 𝒌𝒓 

Beräkning nr 6. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑚 ∗ 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟 2012 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 2012

=  𝑇𝑜𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 

610 ∗ 968 
242 000

= 2,44 ≈ 𝟐,𝟒 𝒌𝒓 

Beräkning nr 7. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012
∗ (𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 + 𝑇𝑜𝑝𝑝𝑓𝑙𝑚𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙)
=  𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑓ö𝑟 2012 å𝑟𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 

 

116 100 ∗ (3,7 + 2,4) =  715 061 ≈ 𝟎,𝟕𝟐 𝑴𝒌𝒓  

Antaganden har gjorts angående hur lång tid det tar att returnera en lastpall, då information 
från Clas Ohlson på hur lång tid en retur tar i dagsläget inte funnits. Antal Nyco Sleeve som 
ska kunna ersätta företagets hela Sverigeflöde ska därför ses som en bild av hur omfattande 
ett byte av emballagesystem skulle kunna bli. 

21 



Clas Ohlson har idag en leveranstid från centrallager till butiker på 1-3 dagar och antagande 
utifrån leveranstiden har gjorts att en butik får leverans två gånger i veckan. Detta medför att 
74 st Nyco Sleeve skulle finnas på väg till, ute i butik, eller på väg tillbaka till centrallagret 
från vardera butik. Utefter antagande att ett verksamhetsår för Clas Ohlson är på 52 veckor. 

Beräkning nr 8. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆 ∗ 3
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒

 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘 

92 847 ∗ 3
72

 = 3 868,625 ≈ 𝟑 𝟖𝟕𝟏 𝒔𝒕 

Beräkning nr 9. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘 

3 868,625
52

≈ 74,39 ≈ 𝟕𝟒 𝒔𝒕 

Omkring 432 pallar under 2012 lämnade dagligen centrallagret med en svensk butik som 
destination. Detta då eventuella uppgifter på standardavvikelser på utlevererade pall från 
centrallagret till butik ej fanns vilket försvårade att eventuellt räkna på en buffertnivå 
anpassad till avvikelser från det normala. Därför beräknades en buffert att täcka mängden 
lastpallar som går ut under en dag, se beräkning 10. 

Beräkning nr 10. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 2012

∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 

116 100
242 000

∗ 900 ≈ 431,78 ≈ 𝟒𝟑𝟐 𝒔𝒕 

Utifrån de 72 butikerna där vardera butik kräver 74 Nyco Sleeve, adderat med en buffert 
skulle Clas Ohlson behöva ca 5800 st Nyco Sleeves för att ersätta 2012 års flöde, se 
beräkning nr 11 nedan.  

Beräkning nr 11. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘 + 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆.𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎 2012 å𝑟 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 

72 ∗ 74 + 432 = 5 760 ≈ 𝟓 𝟖𝟎𝟎 𝒔𝒕 

Beräkning nr 12. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑁. 𝑆 ∗ 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑁. 𝑆 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎 2012 å𝑟𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 

785 ∗ 5 800 = 4 553 000 ≈ 𝟒,𝟔 𝑴𝒌𝒓 
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6.2.2 Användning 
I dagsläget utgörs användningskostnaden av den energiförbrukning som krävs hos streck- och 
toppfilmsmaskinen för att plasta en pall. Användning benämns aktiviteten där Clas Ohlson 
plastar in en paketerad plastpall. För Nyco Sleeve innebär användningen upp- och 
nedmonteringen av emballaget och inte paketering av produkter. 

Energiförbrukningen är beräknad utifrån maskinernas maximala effekt och är därmed tilltagen 
att maximal energi förbrukas under hela tiden maskinerna är igång. Kostnaden per kwh 
bygger på ett snitt elpris i Sveriges elområde 3 på 92,85 öre per kwh, se Tabell 3. Totala 
kostanden blev ca 0,13 kr för att förse en pall med plast enligt beräkning nr 13. 

Tabell 3. Indata plastfilmsmaskin 

- 
Streckfilmsmaskin 
S.F  

Toppfilmsmaskin 
T.F Källor 

Maxeffekt kilowatt 8 kw 6.4 kw 
Clas Ohlsons 
leverantör* 

Plastningstid per pall 56 sek 10 sek Mätning vid studiebesök 
Kostnad per kilowatt-
timma 0,93 kr  0,93 kr  

(Björklinge Energi. 
2013) 

*Med hänsyn till avtal som Clas Ohlson har med deras leverantörer kan deras leverantör ej 
namnges. 

Beräkning nr 13. 

𝑀𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑤 𝑆.𝐹 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑆.𝐹
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎

∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑤ℎ
=  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙 

𝑀𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑤 𝑇.𝐹 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑇.𝐹
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎

∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑤ℎ
=  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙 

8 ∗ 56
3600

∗ 0,93 +
6,4 ∗ 56

3600
∗ 0,93 ≈ 𝟎,𝟏𝟑 𝒌𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒍𝒍 

Beräkning nr 14. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012
= Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑎𝑙𝑙 

0,13 ∗ 116 100 = 15 093 ≈ 𝟎,𝟎𝟐 𝑴𝒌𝒓 

Nyco Sleeves användningskostnad uppkommer vid både upp- och nedmontering av kragen. 
Montera Nyco Sleeve på pall och vika ihop kragen efter användning tar 10 sekunder vardera, 
enligt uppgifter från Nycopac. Antagande har gjorts att paketera en genomsnittspall hos Clas 
Ohlson tar lika lång tid oberoende ifall pallen ska plastas eller ifall Nyco Sleeve används. Det 
tar då 10 sekunder längre, utöver paketering av gods, för personalen på lagret att paketera med 
Nyco Sleeve för att montera den på pall och i butik tar det 10 sekunder att vika ihop 
emballaget när boxen är tömd. Clas Ohlson delade ej med sig av lönekostnaderna och därför 
är lönekostnaden per timma hämtade från Handels avtal, se Tabell 4. Beräkningarna nr 15 och 
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16 visar att kostnaden för montering av Nyso Sleeve är ca 1 kr och totala kostnaden utifrån 
2012 års flöde blir ungefär 260 000 kr.  

Tabell 4. Indata användningen Nyco Sleeve 

- Data Källa 
Lönekostnad per timme  125,91 kr  (Handels. 2013) 
Arbetsgivaravgift 31,42 % (Skatteverket. 2013) 
Monteringstid 10 sek (Wachmeister. 2013) 
 

Beräkning nr 15. 

𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎 ∗ (1 + 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡)
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎

∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 ∗ 2
= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 

125,91 ∗ (1 + 0,3142)
3 600

∗ 10 ∗ 2 = 0,93 ≈ 𝟏 𝒌𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝑵.𝑺 

Beräkning nr 16. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑁. 𝑆 𝑝å 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠
∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟ä𝑣𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆
= Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 

0,93 ∗ 3 ∗ 92 847 = 257 675 ≈ 𝟎,𝟐𝟔 𝑴𝒌𝒓 

Lönekostnader beräknas inte för borttagning av plastfilm i butikerna eftersom det inte finns 
konkret data angående dessa siffror. Genom detta undersöks enbart lönekostnader för upp- 
och nedmontering av Nyco Sleeve. Personalkostnaden för tiden att ta bort plastfilmen kan 
antas vara liknande kostnader för Nyco Sleeve, dock är dessa antaganden lite för vaga för att 
ha med i beräkningarna men det finns personalkostnader för plastfilmen.  

6.2.3 Transport livscykelkostnadsanalys 
Transportkostnaderna uppkommer för de transporter som sker mellan centrallager och butiker 
samt för returflödet tillbaka till centrallager från butiker. Posten som Clas Ohlson använder 
som transportör inom Sverige tar betalt per pallplats, där Clas Ohlson delat med sig av ett 
genomsnittspris för dagens transporter per använd pallplats. Beräkningarna på 
transportkostnaderna är hämtade från Tabell 1 och Tabell 2 samt Tabell 5 för 
transportkostnaden. 

Tabell 5. Indata Clas Ohlsons transportkostnad 

- Plastfilm N.S Källor 
Transportkostnad per pallplats 300 kr 300 kr (Engström. 2013) 
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Beräkning nr 17. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 = 300 ∗ 116100 = 34 830 000 𝑘𝑟 ≈ 𝟑𝟒,𝟖 𝑴𝒌𝒓 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆. = 300 ∗ 92 847 = 27 854 100 𝑘𝑟 ≈ 𝟐𝟕,𝟗 𝑴𝒌𝒓 

Returtransporter uppstår enbart när Nyco Sleeve används och denna kostnad beror på hur 
många pallplatsytor som tas upp vid returerna. Nyco Sleeve, som ställs på en lastpall, 
levereras tillsammans med en europapall vilket innebär att dem levereras som en enhet, som 
benämns N.S.enhet i beräkningar, och kostnaden beräknas enbart per Nyco Sleeve. Eftersom 
kostnaden enbart beräknas för Nyco Sleeve beräknas emballaget enbart stå för en viss del av 
returtransportkostnaden av de använda pallplatserna. Anledningen till att Nyco Sleeve bara 
beräknas för en viss del av pallplatskostnaden är för att det idag redan sker returtransporter av 
lastpallar och därmed antas kostnaden bara öka för den delen som Nyco Sleeve upptar vid 
returen, samt att lastpallens returkostnad inte ska räknas dubbelt eftersom den returkostnaden 
även finns vid användning av plastfilm. I Tabell 6 ses måtten som en Nyco Sleeve har 
hopfälld (ner monterad). 

Tabell 6. Mått för en ihopfälld Nyco Sleeve 

- Höjd Källor 
N.S (hopfälld) 8 cm (Nycopac. 2013) 
Träpall 14,5 cm (TERAB. 2009) 
Total höjd (N.Senhet) 22,5 cm - 
 

Beräkning nr 18. 

𝑁. 𝑆 ℎö𝑗𝑑(ℎ𝑜𝑝𝑓ä𝑙𝑙𝑑)
𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑠 ℎö𝑗𝑑 + 𝑁. 𝑆 ℎö𝑗𝑑(ℎ𝑜𝑝𝑓ä𝑙𝑙𝑑)

= 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑁. 𝑆 𝑠𝑡å𝑟 𝑓ö𝑟 

Beräkning nr 19. 

8 𝑐𝑚
8 𝑐𝑚 + 14,5 𝑐𝑚

≈ 𝟑𝟔% 

Returtransportkostnaden beror på hur många pallplatser som returneras per år och för att 
beräkna detta behövs det veta hur många Nyco Sleeve plus europallar som får plats på en 
pallplatsyta. Pallplatsytan avrundas till heltal då en retur antas ske med hela enheter. 

Beräkning nr 20. 

(𝑁. 𝑆 ℎö𝑗𝑑(𝑢𝑝𝑝𝑓ä𝑙𝑙𝑑) + 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙ℎö𝑗𝑑) ∗ 3
𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑠 ℎö𝑗𝑑 + 𝑁. 𝑆 ℎö𝑗𝑑(ℎ𝑜𝑝𝑓ä𝑙𝑙𝑑)

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 

(76 + 14,5) ∗ 3
8 + 14,5

=
271,5
22,5

= 12,066 ≈ 𝟏𝟐 𝒔𝒕 
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Transportpriset är idag per pallplats vilket även gäller returtransportens kostnad och priset är 
detsamma som för utleveranser. Totala transportkostnaden beror därmed på hur många 
pallplatser som returneras och dessa kostnader och antal går att se i följande beräkningar nr 21 
och 22. 

Beräkning nr 21. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 

92 847
12

= 7 737,25 ≈ 𝟕 𝟕𝟑𝟕 𝒔𝒕 

Beräkning nr 22. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑃𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑁. 𝑆 𝑢𝑡𝑔ö𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟
= 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 300 ∗ 7 737 ∗ 36% = 835 623 𝑘𝑟 ≈ 𝟎,𝟖𝟒 𝑴𝒌𝒓 

6.2.4 Avfallshantering 
Eftersom Clas Ohlsons butiker ofta ligger i köpcentrum i nära kontakt med andra butiker och 
kedjor delar företaget avfallshantering med hela köpcentret och därmed ingår kostnad för 
avfallshanteringen i butikshyran. Observationer visade att kostnad för avfallshantering skiljer 
sig stort runt om i landet där kostnaden bland annat kan bero på kg avfall, antal hämtningar, 
kommunens krav eller hur välsorterat avfallet är. 

6.2.5 Pay-off-metoden 
Investeringens lönsamhet kontrolleras med hjälp av pay-off-metoden för att beräkna hur lång 
tid det skulle ta innan investeringen eventuellt blir lönsam. I pay-off-metoden som nämnts 
tidigare utgår från grundinvesteringen samt årligt inbetalningsöverskott. Årliga 
inbetalningsöverskottet blir de kostnadsbesparingar som sparas om ett byte av systemen 
skulle ske. I Tabell 7 ses aktiviteternas olika kostnader sammanfattade för att beräkna pay-off-
metoden. 

Tabell 7. Indata pay-off-metoden 

- Plastfilm N.S 
Inköp/investering 0,72 Mkr 4,6 Mkr 
Transport 34,8 Mkr 28,74 Mkr 
Användning 0,02 Mkr 0,26 Mkr 
 

Pay-off-metoden som redan visats i rapporten, visas nedan igen för repetition. 
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Beräkning nr 23. 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

= 𝑝𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 − 𝑡𝑖𝑑 

4,6
(0,72 + 34,8 + 0,02 − 28,74 − 0,26)

≈ 0,703 ≈ 𝟎,𝟕 å𝒓 

 

Kostnadsbesparingarna som Nyco Sleeve skulle föra med sig skulle ge en pay-off-tid på 0,7 
år och därefter skulle hela investeringen vara inbesparad. 

6.2.6 Sammanfattande av beräkningar 
Tabell 8 sammanfattar resultatet från alla beräkningar under avsnittet data och beräkningar, 
för att tydligt se aktiviteternas resultat i ett helhetsperspektiv. 

Tabell 8. Kostnadssammanställning livscykelkostnadsanalys 

- Plastfilm N.S 
Inköp 0,7 Mkr 4,6 Mkr 
Användning 0,02 Mkr 0,3 Mkr 
Transport 34,8 Mkr 28,7 Mkr 
Pay-off-tid   0,7 år 
 

6.3 Scenarioanalys av livscykelkostnadsanalysen 
Scenario 1000 och scenario 500 utgår från två olika prisintervall vilka är beroende på hur 
många Nyco Sleeve som köps in, då lägre pris ges vid större kvantiteter. Scenarierna visar på 
hur kostnader och inbesparingar skulle se ut ifall en mindre investering skulle göras, för att 
eventuellt ersätta ett visst affärsområde eller en viss andel av 2012 års transporter. 

För att redovisa scenarierna över ett års tid har antalet loopar som täcker ett år beräknats, se 
beräkningarna nedan. 48 loopar representerar utifrån beräkningarna ett år i båda scenarierna.  

Beräkning nr 24. 

2012 å𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑁. 𝑆
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆.𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑡ä𝑐𝑘𝑎 2012 å𝑟𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 

278 700
5800

≈ 48,05 ≈ 𝟒𝟖 𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒐𝒑𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Break-even i scenario 1000 och scenario 500 beräknas utefter vilken loop investeringen blir 
lönsam och detta sker enligt beräkningarna nr 25, 27 och 29. 
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Beräkning nr 25. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑁. 𝑆.
𝐼𝑛𝑘ö𝑝 + 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 − 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑔 − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑁. 𝑆

 

= 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑜𝑝 

För att räkna ut hur många pallplatser 1000 respektive 500 Nyco Sleeve skulle kunna tänkas 
ersätta har beräkningarna gjorts enligt beräkning 26 nedan. 

Beräkning nr 26. 

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑁. 𝑆 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 2012

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑁. 𝑆 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑒𝑟 

6.3.1 Scenario 1000 
Investering av 1000 st Nyco Sleeve med ett pris på 825 kr per enhet, se Tabell 9, skulle kunna 
ersätta 416 st pallplatser från 2012 års flöde. Antalet pallplatser under en loop skulle sjunka 
med 82 st till 334 st. 

Tabell 9. Inköpskvantitet och pris scenario 1000 

- Data Källa 
Inköpspris 825 kr (Wachmeister. 2013) 
Inköpskvantitet 1 000 st (Wachmeister. 2013) 
 

1 000 ∗ 0,66
1,59

≈ 416,8 ≈ 𝟒𝟏𝟕 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒑𝒍𝒂𝒕𝒔𝒆𝒓 

I detta scenario nås break-even efter att samtliga Nyco Sleeve har snurrat 36 loopar se 
beräkningarna nedan, därefter kommer en inbesparing vara möjlig efter varje loop där över. 

Beräkning nr 27. 

825 000
2 568 + 6 + 125 100 − 921 − 103 540

≈ 35,54 ≈ 𝟑𝟔 𝒍𝒐𝒐𝒑𝒂𝒓 

Totalt sett över ett år skulle en investering i Nyco Sleeve ge en inbesparing på omkring 0,2 
Mkr, se Tabell 10. Både användningskostnaderna för engångs- och returemballaget är en 
mycket liten del i relation till kostnaderna för inköpet och för transporten. Avgörande i 
beräkningarna för att investeringen blir lönsam är att antalet pallplatser minskar med 82 st och 
inbesparingen över tid, då plastfilm inte behöver köpas in. 
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Tabell 10. Kostnadssammanställning scenario 1000 

- 2012 års flöde 1000 N.S 
 Inköpskostnad/Investering  123 279 kr  825 000 kr  
 Användning  289 kr  44 214 kr  
Transportkostnad 6 004 800 kr  4 969 920 kr  

- - - 
Totalt  6,1 Mkr   5,9 Mkr  

 

Av det totala flödet på 116 100 pallplatser år 2012 skulle 1000 enheter ersätta ca 20 016 st 
pallplatser med ca 16 032 pallplatser lastade med Nyco Sleeve. Beräkningen utgår från att 
returemballaget snurrar ca 36 st loopar under ett år och ger en bild av hur stor del av det totala 
flödet 1000 st Nyco Sleeve skulle kunna ersätta. 

6.3.2 Scenario 500 
Investering av 500 st Nyco Sleeve med ett pris på 860 kr per enhet, se Tabell 11, skulle kunna 
ersätta ca 209 st ordinarie pallplatser under en loop av 2012 års flöde. Antalet pallplatser 
under en loop skulle sjunka med 41 st till 167 st. 

Tabell 11. Inköpskvantitet och pris scenario 500 

Kategori Data Källa 
Inköpspris 860 kr (Wachmeister. 2013) 
Inköpskvantitet 500 st (Wachmeister. 2013) 
 

Beräkning nr 28. 

500 ∗ 0,66
1,59

≈ 208,4 ≈ 𝟐𝟎𝟗 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒑𝒍𝒂𝒕𝒔𝒆𝒓 

 

I scenario om 500 Nyco Sleeves nås break-even efter ca 37 loopar och därefter är det en 
inbesparing möjlig för varje loop som tillkommer. Se beräkningar nedan. 

Beräkning nr 29. 

 

430 000
1 287 + 3 + 62 700 − 461 − 51 770

≈ 36,57 ≈ 𝟑𝟕 𝒍𝒐𝒐𝒑𝒂𝒓 

 

Även i detta scenario blir användningsfasen för de båda emballagen marginell och är inte 
avgörande, se Tabell 12. Break-even vid en implementering skulle nås efter att samtliga 500 
enheter snurrat 37 loopar, därefter skulle en inbesparing årligen kunna ske på ca 0,2 Mkr. 
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Tabell 12. Kostnadssammanställning scenario 500 

- 2012 års flöde 500 N.S 
 Inköpskostnad/Investering  61 787 kr 430 000 kr 
 Användning  145 kr  22 107 kr 
Transportkostnad 3 009 600 kr 2 484 960 kr 

- - - 
Totalt 3,1 Mkr 2,9 Mkr 

 

Av det totala flödet 2012 på 116 100 pallplatser skulle 500 enheter ersätta ca 10 032 st 
ordinarie pallplatser med ca 8 016 st pallplatser lastade med Nyco Sleeve. Beräkningen utgår 
från att returemballaget snurrar ca 48 st loopar under ett år och ger en bild av hur stor del av 
det totala flödet 500 st Nyco Sleeve skulle kunna ersätta. 

6.4 Känslighetsanalys av livscykelkostnadsanalysen 
Känslighetsanalysen visar på hur pass känsliga beräkningar och antaganden är och hur stor 
påverkan de olika aktiviteterna har på totala kostnaden. Tabell 13, 14 och 15 i detta kapitel 
visar på aktiviteternas påverkan på den totala kostnaden, om en aktivitets kostnad ökar eller 
minskar med 20 %. I tabellerna är aktivitetens kostnader ”fet markerade” för att tydligare visa 
vilken aktivitet som ändras. Kategorierna i tabellen avgör om kostnaden från 
ursprungsberäkningarna minskat eller ökat med 20 %. Ursprung innebär att det är kostnaderna 
direkt hämtat från beräkningarna tidigare i detta kapitel. Minskning med 20 %, -20 % i 
tabellerna, har beräknats utifrån ursprunget och likaså ökning på 20 %, +20 % i tabellerna. 
Tabell 13 visar på hur stor påverkan inköpet/investeringen har på den totala kostnaden samt 
hur lång pay-off-tiden skulle bli vid just det utfallet.  

𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 ∗ 0,8 = −20 % 

𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 ∗ 1,2 = +20% 

Tabell 13. Känslighetsanalys aktivitet inköp/investering 

Kategori Inköp/investering, 
Mkr 

Användning, 
Mkr 

Transport, 
Mkr 

Pay-off-tid, 
år 

Totalt,  
Mkr 

-20 % plastfilm 0,6 0,02 34,8 - 35,4 
-20 % N.S 3,7 0,3 28,7 0,6 32,7 
Plastfilm Ursprung 0,7 0,02 34,8 - 35,5 
N.S Ursprung 4,6 0,3 28,7 0,7 33,6 
+20 % plastfilm 0,9 0,02 34,8 - 35,7 
+20 % N.S 5,5 0,3 28,7 0,8 34,5 

 

Tabell 14 visar på transportkostnadens påverkan på den totala kostnaden om 
transportkostnaden ökar eller minskar med 20 % samt vilken effekt det skulle ha på pay-off-
tiden. 
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Tabell 14. Känslighetsanalys aktivitet transport 

Kategori Inköp/investering, 
Mkr 

Användning, 
Mkr 

Transport, 
Mkr 

Pay-off-tid, 
år 

Totalt,  
Mkr 

Plastfilm -20 % 0,7 0,02 27,8 - 28,6 
N.S -20 % 4,6 0,3 23,0 0,9 27,9 
Plastfilm ursprung 0,7 0,02 34,8 - 35,5 
N.S Ursprung 4,6 0,3 28,7 0,7 33,6 
Plastfilm +20 % 0,7 0,02 41,8 - 42,5 
N.S +20 % 4,6 0,3 34,5 0,6 39,3 

 

Utifrån dessa beräkningar utskiljs den kostnaden som påverkar resultatet mest vilket är 
transportkostnaderna. Undersöks aktiviteten användning ses den kostnaden som väldigt liten i 
förhållande till de andra och en ökning användningskostnaden skulle behöva vara kring 3-
400% för att kostnaden skulle göra en större skillnad, detta sett till Nyco Sleeves 
användningskostnad. Plastfilmens användningskostnad skulle behöva öka betydligt mer för att 
påverka resultatet. Plastfilmen har även en personalkostnad för borttagning av plastfilm vilket 
inte är medräknade, som nämnts tidigare. 

Denna del av känslighetsanalysen undersöker den största kostnadsposten, transportkostnaden, 
som har störst påverkan på lönsamheten. Detta eftersom det är den kostnaden som bör 
undersökas mest noggrant när det ska fattas beslut kring om Nyco Sleeve-systemet ska införas 
eller ej. Tidigare nämnt i rapporten påpekas det att fördelen med Nyco Sleeve är att 
fyllnadsgraden vid transporten blir större. Kostnaderna i beräkningarna ovan utgår från att det 
går att paketera en lastbil upp till höjden 2,7 m. Nycopac själva har meddelat att de har en 
kund som idag beställt deras Nyco Sleeve för att paketera tre Nyco Sleeves till höjden 2,4 m. 
Detta skulle innebära att varje Nyco Sleeve skulle vara 10 cm lägre. Om Nyco Sleeve skulle 
vara 10 cm lägre innebär det stor minskning av volym som de kan leverera per pallplats. 
Skillnaden i volym gör att antal levererade pallplatser måste öka för att kunna leverera samma 
mängd volym som tidigare. 

Paketeringshöjden 2,7 m med Nyco Sleeve, som tidigare beräkningar visar, kräver ca 93 000 
pallplatser för att ersätta Clas Ohlsons årsflöde 2012. Paketeringshöjden 2,4 m utifrån samma 
antaganden ger att levererade pallplatser ökar till ca 108 000 pallplatser från ca 93 000 
pallplatser. I Tabell 15 redogörs kostnadsskillnaderna om Nyco Sleeve paketeras till höjden 
2,7 m (som är höjden i tidigare beräkningar) eller om den paketeras till 2,4 m. 

Tabell 15. Känslighetsanalys livscykelkostnadsanalys utifrån höjd 

Emballagetyp Plastfilm N.S höjd 2,7 m N.S höjd 2,4 m 
Inköp 0,7 Mkr 4,6 Mkr 4,6 Mkr 
Användning 0,02 Mkr 0,3 Mkr 0,3 Mkr 
Transport 34,8 Mkr 28,7 Mkr 33,8 Mkr 
Pay-off-tid   0,7 år 3,1 år 
 

Godsets utformning vid transporter har stor betydelse för hur många Nyco Sleeve som krävs 
vid en investering av Nyco Sleeve. Clas Ohlson har som tidigare nämnt en avdelning enbart 
för otympligt gods. Det otympliga godset påverkar kostnaderna för de samtliga aktiviteter. 
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Det är svårt att avgöra hur många procent av det totala flödet som består av otympligt gods, 
där av antas en stor procentsats som med största sannolikhet täcker det otympliga godset. I 
Tabell 16 ses aktiviteternas kostnadsökning om 10 % antas vara otympligt gods av det totala 
flödet.  

Tabell 16. Känslighetsanalys livscykelkostnadsanalys otympligt gods 

Emballagetyp Plastfilm N.S Ursprung  N.S Otympligt gods 
Inköp 0,7 Mkr 4,6 Mkr 5 Mkr 
Användning 0,02 Mkr 0,3 Mkr 0,3 Mkr 
Transport 34,8 Mkr 28,7 Mkr 31,6 Mkr 
Pay off-tid   0,7 år 1,4 år 
 

6.4.1 Elpris 
Kostnaden för att plasta pallarna i dagsläget är mycket liten i relation både till 
personalkostnaden för att hantera Nyco Sleeve och utgör även en näst intill obefintlig del av 
totalkostnaden. Även ifall elpriset skulle vara 5 till 10 gånger dyrare skulle fortfarande 
användningen vara en obetydligt liten del av totalkostnaden i dagsläget. Vilket motiverar att 
variationer i elpriset skulle ha en högst obefintlig påverkan av totalresultatet. 

6.4.2 Avfallshanteringskostnad 
Ifall antagande görs att Clas Ohlson skulle betala för att göra sig av med avfallet skulle en 
eventuell övergång till Nyco Sleeve minska avfallskostnaderna. Eftersom priset för 
avfallshantering kan skilja mellan kommuner görs antagande att Tekniska verkens rörliga 
avfallsavgift beroende på kg avfall skulle representera en genomsnittsavgift inom Sverige. 
Rörliga avgiften per kg avfall är 1,88 kr/kg (Tekniska verken. 2013).  

Beräkning nr 30. 

𝐴𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 å𝑡𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚
= 𝐼𝑛𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 

1.88 ∗ 0,34 ∗ 116 100 = 75 066 ≈ 𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 

Inbesparingen skulle bli 75 066 kr och skulle därmed behöva vara betydligt större för att 
kunna ge utslag och vara avgörande i beräkningar på hela 2012 års flöde. Vilket motiverar att 
avfallskostnaden skulle ha en mycket liten påverkan på det totala resultatet. 

6.5 Reflektion av livscykelkostnadsanalys 
Både ifall hela eller delar av Clas Ohlsons 2012 års flöde skulle ersättas enligt scenario 1000 
och 500 visade sig Nyco Sleeve vara en lönsam investering på sikt. Emballagets livslängd 
beror som tidigare nämnt på en mängd olika faktorer, som utnyttjandegrad hantering och så 
vidare. Ifall ett mindre inköp av Nyco Sleeve skulle göras skulle break-even nås i båda fallen 
efter omkring 37 loopar. Med samma resonemang som i huvudscenariot med att ett 
verksamhetsår skulle innebära ca 48 loopar, visar det att även en mindre investering där priset 
per enhet är högre skulle investeringen löna sig inom ett verksamhetsår. Om hela Clas 
Ohlsons flöde inom Sverige skulle ersättas med Nyco Sleeve skulle det visa sig positivt 
ekonomiskt efter inte fullt ett år, vilket pay-off-metoden visar. Emballaget antas hålla absolut 
minst några år då en av Nycopacs kunder räknar på fem år. Därmed anses det inte troligt att 
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emballaget skulle vara utslitet redan efter 40 till 50 loopar, det vill säga omkring ett 
verksamhetsår.  

I alla scenarier visade det sig att de möjliga kostnadssänkningarna i transporterna var 
avgörande vilket även känslighetsanalysen stärkte. Kostnaderna under användning både då 
plastfilmen eller Nyco Sleeve används står för en liten del och var aldrig avgörande speciellt 
då kostnaderna för att driva plastmaskinen var näst intill obetydliga. Inköpskostnaderna 
spelade roll på hur lång tid enligt pay-off-metoden eller hur många loopar som skulle snurra 
för att en investering skulle bli lönsam men i samtliga scenarier blev utfallet att det lönade sig 
på sikt. 
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7 LIVSCYKELANALYS AV NYCO SLEEVE OCH 
PLASTFILM 

Livscykelanalysen redogör Nyco Sleeve och plastfilmens miljöpåverkan under deras 
livscykel. I Figur 7 är alla aktiviteter namngivna som undersöks i LCA kapitlet, där skillnaden 
mot LCCn är att fler aktiviteter undersöks. Detta eftersom en LCA undersöker hela 
produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Figur 7 visar även flödet för emballagen som 
jämförs där returtransporter enbart sker med Nyco Sleeve. 

 

Figur 7. Flödesschema livscykelkostnadsanalysen. 

7.1 Funktionell enhet för livscykelanalysen  
Funktionella enheten definierar en gemensam funktion hos de olika systemen som ska 
jämföras. Funktionen hos ett sekundäremballage är att skydda primärförpackningen och 
produkten vid leverans. Leveransen i detta fall är transporten från centrallagret ut till butiker. 
Clas Ohlson paketerar och levererar idag allt gods till butiker på lastpallar som plastas in med 
plastfilm som sekundärförpackning. Vid leveranser av gods med Nyco Sleeve används även 
där lastpallar. Clas Ohlson använder sig idag av Posten vid transporter inom Sverige och 
betalar per pallplatsyta. Med samma resonemang som för funktionella enheten för 
livscykelkostnadsanalysen beslutades det att undersöka emballagen per pallplatsyta. Genom 
att båda sekundäremballagen som jämförs har olika möjligheter att paketera olika högt, sätts 
funktionella enheten till golvytan. Den funktionella enheten är därmed definierad som: 

En pallplatsyta (1200x800mm) från distributionslager till butik. 

7.2 Livscykelanalysens systemgränser 
Under denna rubrik beskrivs inom vilka systemgränser livscykelanalysen är gjord. 

7.2.1 Centrallagret 
Clas Ohlson har leveransavdelningar som levererar från centrallagret som inte är medräknade 
i varken LCA eller LCC analysen. En leveransavdelning som inte är medräknad är Postorder. 
Anledningen till att postorder inte är medräknade är för att postorder står för en mycket liten 
del av företagets försäljning och hanteras för sig på lagret (Engström. 2013). Ytterligare en 
anledning är för att paketering och utleverans av postorder inte sker med plastfilm och lastpall 
på samma vis som övriga leveranser då order läggs av kunden direkt och inte av butiker.  
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7.2.2 Emballagens livslängd 
Analysen följer plastfilm och Nyco Sleeve från vaggan till graven. Plastfilmens livslängd 
anses ta slut då den uppfyllt sin funktion i butik när pallen paketeras upp och plastfilmen blir 
till avfall. I Nyco Sleeves fall är livslängden inte direkt mätbar. Eftersom emballagets 
livslängd beror på både design, hantering och utnyttjandegrad med mera. Det är därför 
mycket svårt att förutse hur många loopar, eller hur många år Nyco Sleeve kommer kunna 
användas. Antalet loopar kommer istället stå i fokus där antagande görs att emballaget håller 
ett visst antal i olika scenarier.  

7.2.3 Produktion och transportsystem 
Analysen kring produktionen är begränsad till att jämföra ett system där all plast tillverkas 
från jungfruligt material. Detta för att säkerheten i data angående koldioxidutsläpp från 
produktionen ansågs som trovärdig i jämförelse med utsläppsdata från fall där plasttyperna 
tillverkades av återvunnet material. Överlag är analysen begränsad till att endast ta hänsyn till 
de processer vilka emballagen är direktkopplade till. Koldioxidutsläpp från tillverkning och 
underhåll av produktionsutrustning som bland annat plastningsmaskin och rullband tas ej med 
i LCA analysen. Utsläpp från produktion och underhåll av Postens lastbilar i ordinarie flöde 
eller returflöden tas inte heller med i beräkningarna. 

7.2.4 Geografiska gränser 
Clas Ohlson bedriver sin verksamhet inom hela Norden och även i Storbritannien men har sin 
största andel butiker i Sverige. Endast flödet mellan butikerna med säte i Sverige och därmed 
transport mellan centrallager och svenska butikerna analyseras i denna LCA. I Sverige 
använder sig Clas Ohlson endast av Posten för att sköta transport mellan centrallager och 
butik, vilket gör att endast en tredjepartslogistiker kommer undersökas för att ta reda på hur 
transporterna till butik påverkas av de olika emballagelösningarna. Nyco Sleeve produceras 
delvis i Frankrike vilket medför att beräkningar på leverans av emballage till Clas Ohlsons 
centrallager i Insjön kommer ske inom Europas gränser.  

7.2.5 Avfallshantering 
Koldioxidutsläppen är i avfallshanteringen endast från processerna att materialåtervinna plast 
som bygger på en generell energiåtgång per återvunnet kg av generell plasttyp, på 0,6 kwh per 
kg (Hischier. 2007). CO2-utsläppen från materialåtervinning står för en liten del av totala 
utsläppen och motiverar valet att använda en generell beräkning med att påvisa att det uppstår 
en stor skillnad mellan de två emballagetyperna.  

7.3 Datainsamling 
Relevant data har tagits fram genom studiebesök på Clas Ohlsons centrallager och genom 
mailkontakt med transportören Posten. Data angående Nyco Sleeve har Nycopac själva 
delgett sig via möten eller mailkontakt. I detta avsnitt i kapitlet visas beräkningar och 
antaganden som är gjorda för att kunna beräkna CO2emissionerna. Tabell 16 och Tabell 17 
visar på indata som används i många utav beräkningarna i detta avsnitt av kapitlet. Tabell 16 
visar på indata för plastfilm och Tabell 17 visar på indata för Nyco Sleeve, som benämns som 
N.S i beräkningar och följande tabeller. 
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Tabell 17. Indata plastfilm livscykelanalys  

 

Följande beräkningar visar hur många kg plastfilm som går åt för att plasta en pallplats. 

Beräkning nr 31. 

(𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚 ∗ 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑚 2012)
+ (𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑚 ∗ 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑚 2012)
= 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡 𝑘𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 2012 

(16,8 ∗ 3600) + (23,5 ∗ 968) = 83 228 𝑘𝑔 ≈ 𝟖𝟑 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 

Beräkning nr 32. 

𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑡 𝑘𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 2012 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 2012⁄
= 𝐾𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

83 228
242 000

= 0,34 … ≈ 𝟎,𝟑𝟒 𝒌𝒈 

Tabell 18. Indata Nyco Sleeve livscykelanalys 

Datatyp Data Källor 
Vikt N.S Krage  8,8 kg (Wachtmeister. 2013) 
Vikt N.S Lock 5 kg (Wachtmeister. 2013) 
Vikt N.S Tråg 5 kg (Wachtmeister. 2013) 
Total vikt för en N.S 18,8 kg (Wachtmeister. 2013) 
Antal levererade pallplatser med N.S 93 000 st (Beräkning nr 4) 
Antal N.S för att ersätta 2012 års flöde 5 800 st (Beräkning nr 11) 
Antal loopar på ett år med N.S 48 st (Beräkning nr 24) 
 

7.3.1 Produktion 
Både Nyco Sleeves lock och tråg består av polykarbonat och kragen av polypropen. Därför 
beror koldioxidutsläppen för att producera Nyco Sleeve både av utsläpp vid produktion av 
både polypropen och polykarbonat. Produktionen av plastfilmen beror endast på utsläpp från 
tillverkningen av polyeten. För utsläpp av kg koldioxid vid produktion av plasttyperna, se 
Tabell 18. Plastfilmens vikt för en pallplats är hämtat från beräkning nr 32. 

  

Datatyp Data Källor 
Antal levererade pallar i Sverige 2012 116 100 st (Engström. 2013) 
Antal levererade pallar totalt 2012 242 000 st (Engström. 2013) 
Vikt per rulle streckfilm 16,8 kg  (Engström. 2013) 
Vikt per rulle toppfilm 23,5 kg  (Engström. 2013) 
Inköpta rullar streckfilm 2012 3 600 st (Engström. 2013) 
Inköpta rullar toppfilm 2012 968 st (Engström. 2013) 
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Tabell 19. Koldioxidutsläpp produktion av plast 

- Polykarbonat, PC Polypropen, PP Polyeten, LLDPE Källa 
Utsläpp av CO2 per 
producerat kg 
plast 7,78 kg CO2 1,97 kg CO2 1,85 kg CO2 

(Hischier. 
2007) 

 

Beräkning nr 33 

𝐾𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝐶𝑂2 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑔 𝐿𝐿𝐷𝑃𝐸
= 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠  

0,34 ∗ 1,85 ≈ 𝟎,𝟔𝟒 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Beräkning nr 34. 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝐾𝑟𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑃 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝐶 ∗ (𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝐿𝑜𝑐𝑘 + 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝑇𝑟å𝑔)
= 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 

8,8 ∗ 1,97 + 7,78 ∗ (5 + 5) ≈ 95,14 ≈ 𝟗𝟓 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Eftersom det staplas tre stycken Nyco Sleeve ovanpå varandra blir CO2 utsläppen för en 
pallplats 3*95 ≈ 285 kg CO2. Slås 285kg CO2ut på ett år, det vill säga över 48 loopar, blir 
utsläpp per loop 6 kg CO2. 

Skillnaden mellan Nyco Sleeve och plastfilm produktionsmässigt är att Nyco Sleeves 
produktionspåverkan minskar per loop. Detta eftersom att produktionen sker en gång och 
returemballaget klarar flera loopar medan plastfilmens produktionspåverkan representerar 
påverkan för en loop.  

7.3.2 Användning 
Koldioxidutsläpp vid användningen är beräknat utifrån elenergiförbrukningen från streck- och 
toppfilmsmaskinen och tiden det tar att plasta in en pall. Enligt tillverkaren skulle maskinen 
hinna plasta 60-120 pallar per timme. 56 sekunder visar sig då vara en rimlig siffra att 
använda sig av då maskinen skulle hinna plasta 64 pallar på en timme om alla skulle ta 56 
sekunder. Tillverkaren av streck- och toppfilmsmaskinen kan ej anges på grund av att avtal 
mellan Clas Ohlson och leverantören inte får offentliggöras. Energiåtgången omvandlades 
sedan till miljöpåverkan, se Tabell 19. CO2-utsläppen från att plasta en pall är ca 0,12 kg CO2. 
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Tabell 20. Koldioxidutsläpp plastfilmsmaskin 

- Streckfilmsmaskin  Toppfilmsmaskin  Källor 

Maxeffekt kilowatt 8 kw 6.4 kw 
Clas Ohlsons 
leverantör*  

Plastningstid per pall 56 sek 10 sek 
Mätning vid 
studiebesök 

Megajoule per kilowatt-timme 3,6 MJ 3,6 MJ (Rydh et al. 2002) 
CO2-utsläpp per producerad 
megajoule (Marginalel)* 0,231 kg CO2  0,231 kg CO2  (Rydh et al. 2002) 
* Pågrund av hänsyn till Clas Ohlsons avtal med leverantör, kan ej leverantören namnges. 

Beräkning nr 35. 

𝑀𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑤 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎

∗ 𝑀𝑒𝑔𝑎𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑒𝑔𝑎𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 

8 ∗ 56
3600

∗ 3,6 +
6,4 ∗ 10

3600
∗ 3,6 ≈ 0,512 ≈ 𝟎,𝟓𝟏 𝑴𝑱 𝒑𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒍𝒍 

Beräkning nr 36. 

𝑀𝐽 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝐶𝑂2 − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑜𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑀𝐽 = 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑙𝑙 

0,512 ∗ 0,231 = 0,118 ≈ 𝟎,𝟏𝟐 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Vid användning av Nyco Sleeve sker allting manuellt av personalen och där antas inga 
utsläpp ske, skulle utsläpp i användningen av Nyco Sleeve beräknas kommer systemgränserna 
korsas. 

7.3.3 Transport livscykelanalys 
Transportutsläppen som beräknas för de olika emballagen är som tidigare nämnt, från 
tillverkning till insjön (centrallager), från insjön till butiker, returtransporter från butiker till 
insjön och avfallstransporter från butiker till avfalls- eller återvinningsstationer. 

7.3.3.1 Transport från tillverkning till Clas Ohlsons centrallager 
Idag sker tillverkningen av plastfilm och Nyco Sleeve i Småland, Borensberg och norra 
Frankrike. Plastfilmen produceras i Småland, lock och tråg till Nyco Sleeve i norra Frankrike 
samt själva kragen i Borensberg. Avstånden har tagits fram med hjälp av webbaserade 
vägbeskrivningar. Utsläppen från sträckorna har tagits fram utifrån den totala vikten som 
skickats för att sedan beräkna hur stor del av utsläppen som en pallplatsyta står för. I Tabell 
20 ses de data som använts i Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, samt resultaten som 
deras godskalkyl, Enkel Godskalkyl, räknar fram utifrån informationen som använts.  

Beräkningarna nedan beräknar emballagevikten som levereras till Clas Ohlson under ett år för 
de pallplatser som Nyco Sleeve ska ersätta. 
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Beräkning nr 37. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012 ∗ 𝐾𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠
= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 

116100 ∗ 0,34 = 39 929 ≈ 𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈  

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎 2012 å𝑟𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∗ 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒
= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒 

5800 ∗ 8,8 = 50 688 ≈ 𝟓𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑎 2012 å𝑟𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∗ (𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝐿𝑜𝑐𝑘 + 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆 𝑇𝑟å𝑔)
= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑐ℎ 𝑇𝑟å𝑔 

5800 ∗ (5 + 5) = 57 600 ≈ 𝟓𝟖 𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈 

Tabell 21. Indata NTMs godskalkyl 

- Plastfilm Källor N.S krage Källor N.S lock+tråg Källor 

Årlig beställd vikt 40 000 kg 
Beräkning 
37 51 000 kg 

Beräkning 
37 58 000 kg Beräkning 37 

Avstånd 511,4 km (Rutt. 2013) 1 824 km 
(Eniro. 
2013) 284 km (Eniro. 2013) 

Transportutsläpp 1 510 kg CO2 
(NTM. 
2013) 6 841 kg CO2 

(NTM. 
2013) 1 211 kg CO2 (NTM. 2013) 

 

Följande beräkningar visar emballagets CO2emmisioner per funktionell enhet, där utsläppen 
har beräknats på hur stor emballagevikt som används per pallplats. Beräkningarna för Nyco 
Sleeve är även utslagen per loop och anledningen är att denna transport sker bara en gång 
under livscykel för en Nyco Sleeve, då Nyco Sleeve återanvänds. För plastfilmen återkommer 
denna transport för varje pallplats och varje livscykel då plastfilmen som tidigare nämns är 
förbrukat efter en leverans. 

Beräkning nr 38. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚

∗ 𝑘𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

= 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 

1 510
39 929

≈ 0,013 ≈ 𝟎,𝟎𝟏 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐  
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Beräkning nr 39. 

� 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝑘𝑔 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠�

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆
 

= 𝐶𝑂2 − 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑒 

6 841
50 688 ∗ (8,8 ∗ 3)

48
≈ 0,067 ≈ 𝟎,𝟎𝟕 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Beräkning nr 40. 

� 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑁. 𝑆 𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑡𝑟å𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑡𝑟å𝑔 ∗ 𝑘𝑔 𝑁. 𝑆 𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑡𝑟å𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠�

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆
 

= 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑡𝑟å𝑔 

1 211
57 600 ∗ �(5 + 5) ∗ 3�

48
≈ 0,013 ≈ 𝟎,𝟎𝟏 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

7.3.3.2 Transport från Clas Ohlsons centrallager ut till butiker 
För transporterna ut till Clas Ohlsons butiker är utsläppen beräknade utifrån att det går att 
paketera en större volym i Nyco Sleeve per pallplats än vad som går på en plastad pall i 
dagsläget. Avståndet som används är medelavstånd från Insjön till alla butiker inom Sverige. 
Transporternas miljöpåverkan har beräknats utifrån samma godskalkyl som för transporten 
från tillverkningen till insjön. Med hjälp av NTMs godskalkyl beräknades totala utsläppet per 
pallplats. För att beräkna hur stor del av transportens miljöpåverkan som själva emballaget 
står för av miljöpåverkan beräknades totala emballagets vikt som transporteras under ett år för 
att sedan slå ut det på pallplatserna. I Tabell 21 ses den data som förts in i NTMs godskalkyl 
och de transportutsläppen som godskalkylen tagit fram. 

Beräkning nr 41. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠
∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆
= 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

18,8 ∗ 3 ∗ 93 000 = 5 236 543 ≈  𝟓 𝟐𝟒𝟎 𝒕𝒐𝒏 

Tabell 22. Koldioxidutsläpp utifrån NTMs godskalkyl 

Emballagetyp Plastfilm Källor N.S enhet Källor 
Emballagevikt per lastbil 40 ton Beräkning 37 5 240 ton Beräkning 41 
Avstånd 413 km (Engström. 2013) 413 km (Engström. 2013) 
Transportutsläpp 1 220 kg CO2 (NTM. 2013) 160 039 kg CO2 (NTM. 2013) 
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Transportutsläppen har sedan brutits ner per pallplats, se beräkning 42 och 43. 

Beräkning nr 42. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 2012

= 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 

1220
116100

≈ 0,011. .≈ 𝟎,𝟎𝟏 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Beräkning nr 43. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆

= 𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆 

160 039
93 000

= 𝟏,𝟕𝟐 ≈ 𝟏,𝟕 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Detta är resultaten ifall beräkningarna utgår från miljöpåverkan från själva emballagets vikt. 
Det innebär att dessa beräkningar visar hur stor del som enbart emballaget står för av totala 
transportens miljöutsläpp. Transportens miljöpåverkan går dock att se på två olika sätt, 
antingen som ovan, själva emballagets vikts egen miljöpåverkan, eller hur många transporter 
som kan minskas med byte av emballagesystem. Nedan visas hur det kan se ut om 
beräkningar sker per pallplats där allt gods inkluderas av en pallplats och inte bara själva 
emballagets påverkan. Emballagen skiljer sig genom att Nyco Sleeve rymmer större volym 
och därmed i teorin minska miljöutsläpp genom att minska på totala antalet levererade 
pallplatser och transporter.  

Postens genomsnittliga transportutsläpp är per pallplats/km, som visas i Tabell 22, och 
eftersom miljöpåverkan är ett genomsnitt per pallplats är miljöpåverkan densamma för en 
pallplats levererad både med plastfilm och Nyco Sleeve. 

Tabell 23. Postens koldioxidutsläpp 

Emballagetyp Plastfilm N.S Källor 
Transportutsläpp per pallplats/km 0,03 kg CO2  0,03 kg CO2 (Boding. 2013) 
 

Följande beräkningar visar på totala miljöutsläpp vid transporter med postens data. Det blir 
ingen skillnad på miljöpåverkan per levererad pallplats i detta fall utan skillnaden i 
miljöpåverkan blir över totalt antal levererade pallplatser. Dessa data redovisas i Tabell 29. 

Beräkning nr 44. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑘𝑚 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
= 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠  

0,03 ∗ 413 = 𝟏𝟏,𝟗𝟕𝟕 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 
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7.3.3.3 Returtransport från butiker till Clas Ohlsons centrallager 
Returtransporter sker enbart med Nyco Sleeve och därmed blir det ingen miljöpåverkan från 
plastfilmen för dessa transporter. Nyco Sleeves vikt vid returtransporter är densamma som vid 
utleveranser till butiker från Clas Ohlsons centrallager, bortsett från att boxen innehåller 
artiklar. Därmed blir även utsläppen för returtransporterna densamma som vid utleveranserna 
till butiker utifrån NTMs godskalkyl, det vill säga 1,72 kg CO2. Detta eftersom lika mycket 
vikt emballage som körs ut i leveranser, levereras tillbaka vid returtransporterna.  

Beräknas returtransporternas utsläpp utifrån postens data blir det dock skillnad i 
returtransporternas miljöpåverkan. Nyco Sleeve går att fälla ihop som beskrivs i 6.2.3 
Transport livscykelkostnadsanalys, där beräkningarna visar hur många pallplatser som skulle 
gå i retur om Nyco Sleeve används istället för plast film. Det går att stapla tolv Nyco Sleeve 
enheter på en pallplats vid returtransporterna och tre Nyco Sleeve enheter på en utleverans. 
Vilket gör att returtransporterna inte kräver lika många pallplatser som utleveranserna till Clas 
Ohlsons butiker.  

Beräkning nr 45. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑘𝑚 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟ä𝑣𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆 𝑣𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟

= 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆 

0,03 ∗ 413 ∗ 7737
92 669

 ≈ 0,998 ≈ 𝟏 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

7.3.3.4 Transport från butiker till avfall 
Påverkan från avfallstransporter är baserade utifrån ett butiksexempel i Sverige. Detta anses 
vara rimligt då Clas Ohlsons butiker ligger centralt i städer. Därför görs antagandet att 
transportsträckan till avfallshanteringen är ungefär lika lång i samtliga fall, se avstånd och 
vikt i Tabell 23. Transportutsläppen på denna sträcka beräknas med hjälp av NTMs 
godskalkyl. Koldioxidutsläppen per sträcka är baserat på den årliga emballagevikten. 
Skillnaden mellan emballagen i dessa transporter blir som i transporten från tillverkningen till 
Clas Ohlsons centrallager i Insjön. Detta genom att plastfilmen beräknas transporteras till 
avfall vid varje leverans, medan denna transportsträcka för Nyco Sleeve blir utslaget på dess 
48 loopar som går på ett år.  

Tabell 24. Indata NTMs godskalkyl avfallstransport 

Emballagetyp Plastfilm Källor N.S Källor 
Årlig beställd vikt 39 929 kg Beräkning 37 108 288 kg Beräkning 37 
Avstånd 5 km (Eniro. 2013) 5 km (Eniro. 2013) 
Transportutsläpp 24,76 kg CO2 (NTM. 2013) 67 kg CO2 (NTM. 2013) 
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Beräkning nr 46. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚

∗ 𝑘𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

= 𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 

24,76
39 929

∗ 0,34 ≈ 0,00021 ≈ 𝟎,𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

Beräkning nr 47. 

� 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑁. 𝑆 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆 ∗ 𝑘𝑔 𝑁. 𝑆 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠�

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑁. 𝑆
 

= 𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑁. 𝑆  

67,14
108 288 ∗ 56

48
≈ 0,00073 ≈ 𝟎,𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 

7.3.3.5 Sammanfattning transport 
Transportsammanfattningen sammanfattar transportdelens miljöpåverkan i LCA delen, Tabell 
24 och Tabell 25 visar på transporternas olika utsläpp utifrån den funktionella enheten. Tabell 
24 är beräknad utifrån NTMs godskalkyl och är beräknat ner på enbart emballagets vikt som 
tidigare nämnt. Tabell 25 visar dock på miljöpåverkan vid transporterna och beräknar 
transportsträckorna mellan centrallager och butiker per pallplats, där är hela pallplatsen 
inkluderad i beräkningarna och inte bara emballagets del av transporterna, det vill säga 
beräknat med Postens utsläppsdata.  

Tabell 25. Koldioxidutsläpp per loop med NTMs godskalkyl 

- Plastfilm kg CO2 Nyco Sleeve kg CO2 
Transport från tillverkning till centrallager 0,01 0,08  
Transport från centrallager till butiker 0,01 1,72  
Returtransport till centrallagret  - 1,72  
Transport från butiker till avfall 0,00 0,00  
Totalt utsläpp om NTM används 0,02 3,53  
 

Tabell 26. Koldioxidutsläpp per loop med Postens data 

- Plastfilm kg CO2 Nyco Sleeve kg CO2 
Transport från tillverkning till centrallager 0,01  0,08  
Transport från centrallager till butiker 11,98  11,98  
Returtransport till centrallagret  - 1,00  
Transport från butiker till avfall 0,00  0,00  
Totalt utsläpp om postens data används 11,99  13,06  
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7.3.4 Avfallshantering 
Utsläpp från processerna att materialåtervinna plast bygger på en generell energiåtgång per 
återvunnet kg av generell plasttyp, på 0,6 kwh per kg.(Hischier. 2007) Eftersom CO2-
utsläppen från materialåtervinning står för en liten del av totala utsläppen motiveras valet att 
använda en generell beräkning med att påvisa att det uppstår en stor skillnad mellan de två 
emballagetyperna.  

Energiåtgången för att materialåtervinna plast i kilowattimmar, Tabell 26, är omräknad till 
megajoule då 1 kwh motsvarar 3,6 MJ enligt det vill säga, 1 kwh*3,6 MJ = 3,6 MJ.(Rydh et 
al. 2002) Detta medför att eftersom energiåtgången för att återvinna ett kg plast är 0,6 kwh 
motsvarar det, 0,6 kwh*3,6 MJ = 2,16 MJ i energiåtgång i motsvarande enhet megajoule. 

För att konvertera den förbrukade energin i megajoule till koldioxidutsläpp har beräkningarna 
gjorts utifrån marginalel och därmed att utsläppen beror på kolkondens, se Tabell 26. 

Tabell 27. Indata materialåtervinning av plast 

- Plast generellt Källa 
Åtgång i kilowatttimmar för att återvinna ett kilo 
plast 0,6 kwh (Hischier. 2007) 
Åtgång i Megajoule för att återvinna ett kilo plast 2,16 MJ (Beräknad ovan) 
CO2 utsläpp per producerad megajoule (Marginalel)* 0,23 kg CO2 (Rydh et al. 2002) 
 

För att materialåtervinna en Nyco Sleeve släpps ca 9 kg CO2 ut, se beräkning 48 och 49. 
Utsläpp per pallplats blir därmed 9,38*3≈ 28 kg CO2. Slås 28 kg CO2 ut på ett år, det vill säga 
över 48 loopar, blir utsläpp per loop 0,6 kg CO2. 

Beräkning nr 48. 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑁. 𝑆) ∗ Å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑔𝑎𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑓ö𝑟 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑀𝐽
= 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 

18,8 ∗ 2,16 ∗ 0,231 ≈ 9,38 ≈ 𝟗 𝐤𝐠 𝐂𝐎𝟐 

Materialåtervinna plastfilmen släpper ut 0,17 kg CO2, se beräkning 49. Viktigt att poängtera 
är att detta gäller endast under en loop och för varje loop en Nyco Sleeve returneras kommer 
plastfilmens utsläpp från materialåtervinningen öka med det antalet loopar som Nyco Sleeve 
används. 

Beräkning nr 49. 

𝐾𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ∗ Å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑔𝑎𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑓ö𝑟 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑀𝐽
= 𝐶𝑂2 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑁. 𝑆 

0,34 ∗ 2,16 ∗ 0,231 ≈ 0,172 ≈ 𝟎,𝟏𝟕 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 
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7.3.5 Sammanställda beräkningar från Livscykelanalysen 
Beräkningarna från LCA avsnittet sammanfattas i följande tabeller, Tabell 27, 28 och 29. 
Tabell 26 visar resultatet från LCA för transportberäkningar, transport mellan centrallager och 
butiker samt returtransporten, ner på själva emballagets vikt med hjälp av NTMs godskalkyl. 
Där totala utsläppen är beräknade på en loops andel av ett års flöde av pallplatser.  

Tabell 28. Koldioxidutsläpp per loop utifrån emballagens vikt 

- Plastfilm Nyco Sleeve 
Produktion 0.64 kg CO2 6 kg CO2 
Användning 0.12 kg CO2 0 kg CO2 
Transport 0.02 kg CO2 3.5 kg CO2 
Avfallshantering 0.17 kg CO2 0.2 kg CO2 
Totalt CO2 utsläpp per år och loop 0.95 kg CO2 10 kg CO2 
 

Tabell 28 visar resultatet från postens ”utsläppsdata” för samma flöde som i Tabell 27. 
Skillnaden mellan Tabell 28 och Tabell 27, för transporten mellan centrallager och butiker 
samt returtransporten, är att Tabell 28 är baserat på levererade pallplatser medan Tabell 27 är 
baserat på levererad emballagevikt. Där totala CO2-utsläppen är beräknat på samma sätt, de 
vill säga en loops andel av ett års flöde av pallplatser. 

Tabell 29. Koldioxidutsläpp per loop utifrån Postens data 

- Plastfilm kg CO2 Nyco Sleeve kg CO2 
Produktion 0.64  6  
Användning 0.12  0  
Transport 12  13  
Avfallshantering 0.17  0.2  
Totalt CO2 utsläpp per år och loop 13  19  
 

Tabell 29 redogör det totala CO2utsläppen för 2012 års flöde. Transportens utsläpp är i Tabell 
29 baserat på Postens egen utsläppsdata och visar det årliga totala utsläppet utifrån 2012 års 
flöde. Tabell 28 bygger på Postens utsläppsdata eftersom det är Clas Ohlsons distributör och 
NTM endast bygger på generella värden. Utifrån 2012 års flöde släpptes ca 1,5 kton CO2 ut 
och samma flöde med Nyco Sleeve skulle under första året släppa ut ca 1,8 kton CO2 utifrån 
postens genomsnittliga utsläpp per pallplats inom deras distributionsnät.  

Tabell 30. Sammanställning koldioxidutsläpp 

- Plastfilm Nyco Sleeve 
Produktion 73 834 kg CO2 551 702 kg CO2 
Användning 13 731 kg CO2 0 kg CO2 
Transport 1 392 064 kg CO2 1 212 816 kg CO2 
Avfallshantering 19 923 kg CO2 54 407 kg CO2 

- - - 
Totalt CO2 utsläpp efter 1 år 1.5 kton CO2 1.8 kton CO2 
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7.4 Livscykelanalys scenarioanalys 
Över tid blir Nyco Sleeves miljöpåverkan mindre än plastfilmens. Detta eftersom ny plastfilm 
måste användas för varje ny loop och det medför nytt utsläpp vid produktion men även vid 
avfallshanteringen. I Nyco Sleeves fall ökar varken produktionen eller avfallet då emballaget 
återanvänds. I Figur 8 ses totala resultatet för varje år upp till fem år där det visar sig att 
break-even av miljöutsläppen är någonstans mellan två till tre år. Anledningen till att Figur 8 
visar upp till fem år är för att Nycopac har med en tidigare kund beräknat livslängden till just 
fem år. 

 

Figur 8. Sammanställning koldioxidutsläpp upp till 5 år 

 

7.5 Livscykelanalys, känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen i livscykelanalysen utgår från samma känslighetsanalys som i 
livscykelkostnadsanalysen med att varje Nyco Sleeve är 10 cm lägre och paketeras till höjden 
2,4 m. I Tabell 30 ses skillnaderna i miljöpåverkan mellan de olika paketeringshöjderna. 
Resonemangen till varför Nyco Sleeves höjd undersöks är förklarat i 6.4 Livscykelkostnad, 
känslighetsanalys. 
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Tabell 31. Känslighetsanalys livscykelanalys utifrån höjd 

- Plastfilm N.S höjd 2,7 m N.S höjd 2,4 m 
Produktion (totalt på ett år) 0,074 kton CO2 0,55 kton CO2 0,54 kton CO2 
Användning (totalt på ett år) 0,014 kton CO2 0 kton CO2 0 kton CO2 
Transport (totalt på ett år) 1,392 kton CO2 1,215 kton CO2 1, 405 kton CO2 
Avfallshantering (totalt på ett år)  0,02 kton CO2 0,054 kton CO2  0,051 kton CO2 
Totalt utsläpp på ett år 1,5 𝐤𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 1,8 𝐤𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 2,0 𝐤𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 
 

Känslighetsanalysen i livscykelkostnadsanalysen undersöker hur kostnader kan se ut ifall 10 
% är otympligt gods av det totala flödet. Detta undersöks även i känslighetsanalysen för 
livscykelanalysen för att Clas Ohlson har otympliga gods i deras flöde idag. I Tabell 32 ses 
miljöpåverkan ifall 10 % är otympligt gods och fler Nyco Sleeve och transporter krävs totalt. 

Tabell 32. Känslighetsanalys livscykelanalys otympligt gods 

Emballagetyp Plastfilm N.S Ursprung  N.S Otympligt gods 
Produktion 0,074 kton CO2 0,55 kton CO2 0,61 kton CO2 
Användning 0,014 kton CO2 0 kton CO2 0 kton CO2 
Transport 1,392 kton CO2 1,215 kton CO2 1,333 kton CO2 
Avfallshantering 0,02 kton CO2 0,054 kton CO2 0,06 kton CO2 
Totalt 1,5 kton CO2 1,8 kton CO2 2,0 kton CO2 
 

7.6 Reflektion Livscykelanalys 
Scenarioanalysen visar på att Nyco Sleeve har mindre miljöpåverkan sett över tiden, som ses i 
Tabell 30. Detta eftersom att produktionen, avfall och vissa delar av transporten enbart sker 
en gång under Nyco sleeves livstid. Plastfilmen däremot bidrar med lika stor miljöpåverkan 
för varje aktivitet och år till dess att Nyco Sleeve är utsliten och kan gå till 
materialåtervinning. Produktionen av Nyco Sleeve och transporten för båda emballagen är de 
två aktiviteterna som sticker ut markant och är därmed de mest intressanta aktiviteterna att 
undersöka kring dess miljöpåverkan. Anledningen till de höga utsläppen vid produktionen för 
Nyco Sleeve är främst för att locket och tråget tillverkas i det robusta materialet polykarbonat, 
för att kunna erbjuda en lång livstid. Transporten är i likhet med LCC analysen den avgörande 
aktiviteten som kan göra att en Nyco Sleeve implementering kan bli miljömässigt lönsam, sett 
över tid. 

Beroende på hur transportens miljöpåverkan beräknas blir resultaten olika, som visas i 
avsnittet 7.3.3.1 Transport från Clas Ohlsons centrallager ut till butiker. Problemet med att 
beräkna utifrån Postens genomsnittliga utsläppsdata är att postens data inte tar hänsyn till att 
varje pallplats blir tyngre om den levereras med Nyco Sleeve istället för plastfilm. Detta 
eftersom att det går tre Nyco Sleeve per pallplats som väger 18,8 kg styck, 56 kg per pallplats, 
medan plastfilmen väger 0,34 kg per pallplats. Beräknas endast transportutsläppen efter 
NTMs godskalkyl är det inte heller en rättvis bedömning eftersom då tas ej hänsyn till att ifall 
Nyco Sleeve används går det att uppnå högre fyllnadsgrad pallplats. Ökad fyllnadsgrad leder 
till att färre pallplatser behövs gentemot ifall plastfilm används. I det stora hela medför det att 
även färre antal lastbilar kommer att behövas sett över ett år. NTMs godskalkyl får ej med 
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minskningen av utnyttjade antal pallplatser vilket måste dras av de ökade utsläppen som sker i 
och med att lastbilarna blir tyngre när vardera pallplats har tre Nyco Sleeve i höjd. 
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8 DISKUSSION 
Enligt avfallshierarkin är Nyco Sleeve ett miljömässigt steg i rätt riktning. 
Återanvändningsbara alternativ är enligt hierarkin generellt sätt bättre än alternativ som går 
både till material- och energiåtervinning. Plastfilmen som inte är ett återanvändningsbart 
alternativ eftersom det endast går använda en gång per pall. Engångsemballaget tillhör då 
enligt hierarkin ett system vilket generellt sätt är sämre för miljön, som även analysen i denna 
rapport visar. 

I både livscykelkostnads- och livscykelanalysen är det transporterna som har den största 
påverkan på resultatet. Det är möjligheten att effektivisera transporterna med hjälp av Nyco 
Sleeve som skulle göra en investering lönsam både ekonomiskt som miljömässigt. Livstiden, 
det vill säga antal år eller antal loopar Nyco Slevve skulle hålla i Clas Ohlsons flöde är 
avgörande för resultatet. Livstiden beror på många faktorer och detta gör livstiden svår att 
uppskatta och gör därmed investeringskalkyler svårkalkylerade. Clas Ohlson och andra 
intressenter av Nyco Sleeve behöver därför uppskatta, eller anta en livslängd utifrån deras 
specifika förhållanden för att kunna göra en kvantitativ bedömning ifall en investering är 
långsiktigt hållbar.  

Fyllnadsgraden är ett viktigt för att avgöra om antalet transporter kan minska. Genom att 
minska antalet transporter minskar kostnaden både miljömässigt och ekonomiskt. Analyserna 
visar att Nyco Sleeve ger möjlighet till att öka både den yttre och inre fyllnadsgraden. Detta 
då Postens distributionsnät tillåter att lasta högt per pallplats, det vill säga stapla tre Nyco 
Sleeve på varandra, finns det möjlighet att öka den yttre fyllnadsgraden i lastbilarna. 
Pallboxens krage möjliggör även att kunna utnyttja den inre fyllnadsgraden eftersom små 
artiklar kan placeras i boxen direkt utan extra sekundäremballage för att underlätta vid 
paketeringen. 

Säkerhet mot stöld och skaderisken som finns för gods har möjligheten att bli bättre ifall 
Nyco Sleeve skulle används istället för plastfilm. Nyco Sleeve har ingen insyn och är ett mer 
robust emballage vilket kan antas ta stötar i större utsträckning än plastfilm utan att innehållet 
skadas. Plastfilmens fördel när det gäller säkerhet mot pallboxen är att ifall plastfilmen rivs 
upp på sin väg till butik syns det att stöld har kunnat ske, då en lastpall med trasig plastfilm 
levereras.  

Lastbilens höjd är även den avgörande för hur effektivt en pallplatsyta kan utnyttjas. 
Antagande har gjorts att det i regel lämnas en marginal mellan lastbilens tak och locket på den 
Nyco Sleev som står överst. Detta för att underlätta vid lastning och lossning av lastbilarna då 
det krävs en marginal eftersom palltruckföraren höjer pallarna ovanför marknivå när de lastas 
in och ut. För att påvisa hur lastbilens paketeringshöjd påverkar möjligheten att lasta mer per 
pallplats gjordes känslighetsanalysen utifrån paketeringshöjderna 2,7 respektive 2,4. Det vill 
säga att minskas kragens höjd med 10 cm vardera sänks volymen per pallplats från 1,99 m3 till 
1,71 m3 vilket påverkar pay-offtiden, vilken förändras från 0,7 till 3,1 år. Att 
distributionsnätet tillåter upp emot 2,7 m visar på ett bättre resultat. Skulle höjden vara 2,4 m 
visade livscykelanalysens känslighetsanalys att de ökade returtransporternas koldioxidutsläpp 
tillsammans med transporterna ut till butikerna är större än dagslägets transportflöde med 
plastfilm. Sänkningen av kragens höjd antas dock minska möjligheten att paketera större 
artiklar vilka blir svårare att emballera eftersom pallboxen stängs med ett lock. Detta är även 
en begränsning som kan komma att i vissa fall tvinga att boxen skickas med sämre inre 
fyllnadsgrad då artiklar är för stora och tvingas packas i en ny Nyco Sleeve. 
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Livscykelanalysen visar att beroende på hur emballagets miljöpåverkan från transporterna 
beräknas kan olika resultat lyftas fram. Resultatet som baseras på själva emballagets vikt visar 
att Nyco Sleeves miljöpåverkan är mycket större än plastfilmen som knappt har någon 
miljöpåverkan alls. Livscykelanalyser är baserade på ett helhetsperspektiv från en livscykel 
vilket även transporterna i detta fall bör göras, som det gör med miljöpåverkan utifrån postens 
utsläppsdata. Undersökningarna med postens utsläppsdata baseras på att antal transporter och 
levererade pallplatser minskar. Postens utsläppsdata tar inte någon hänsyn till vikt utan är 
baserat på utsläpp per pallplats. Rationellt sett bör en transport med Nyco Sleeve med postens 
data vara större än en transport där lastpallarna är inplastade med tanke på emballagets 
viktskillnad. Att enbart använda sig av Postens eller NTMs uppgifter ger inte hela bilden då 
Postens data enbart bygger på utsläpp per genomsnittlig pallplats och tar därmed inte hänsyn 
till viktökningen Nyco Sleeve för med sig. NTMs data tar enbart hänsyn till vad emballagets 
vikt medför för utsläpp vid transporterna och tar inte hänsyn till minskningen av antalet 
transporterade pallplatser. Sett ur ett helhetsperspektiv skulle båda Postens och NTMS data 
vara intressanta att sätta i relation med varandra och dra av de ökade koldioxidutsläppen som 
viktökningen för med sig från de inbesparade utsläppen. Dock eftersom postens uppgifter är 
medelvärden, som är specifikt utifrån deras fordonsflotta, och NTMs uppgifter generella har 
detta inte gjorts eftersom informationen inte anses jämförbar. 

Clas Ohlson har idag en avdelning som enbart hanterar otympligt gods (torget). Godset som 
går via denna avdelning får troligtvis inte plats i Nyco Sleeve och kommer därmed hanteras 
utanför det vanliga flödet och kommer kräva fler transporter och fler Nyco Sleeve totalt. Detta 
gods antas inte vara en stor del av deras flöde och antas bestå av 10 % av det totala flödet. 
Skillnaden i totala kostnader för livscykelkostnadsanalysen visas vara betydande, ifall det 
otympliga godset leder till en ökning med 10 % för transport, investering och 
användningsaktiviteterna. Skillnaden visas i pay off-tiden som ökar från 0,7 till 1,4 år. Vilket 
även visar att Nyco Sleeve fortfarande är en kostnadseffektiv emballagelösning. I 
livscykelanalysen där skillnaderna är mer avgörande visar känslighetsanalysen för otympligt 
gods att miljöpåverkan ökar ytterligare och detta gör Nyco Sleeve mindre miljövänligt och 
break even vid utsläppen kommer förskjutas.  

Val av emballagetyp beror på hur verksamheten ser ut, till exempel om det är stora variationer 
i efterfrågan och hur lång tid det tar för emballaget att snurra en loop. Looptiden och 
variationerna är två väsentliga faktorer för hur mycket returemballage som behövs köpas in 
vid en eventuell investering. Emballage behöver alltid finnas tillgängligt för att kunna 
leverera godset i tid och om variationerna är stora och returemballage används kommer det 
under lågsäsong finnas mycket outnyttjat emballage. Risken finns att högsäsongen blir 
lidande eftersom det kan hända att det inte köps in tillräckligt med emballage eftersom det blir 
överflödigt under lågsäsongen. För looptiden är principen densamma att emballagen måste 
täcka upp efterfrågan. Looptiden är som sagt avgörande och längre looptid kräver fler 
returemballage och kortare kräver färre returemballage för att täcka efterfrågan. Desto fler 
returemballage som behövs köpas in desto större blir investeringskostnaden och det leder 
även till att fler kostnader ökar som till exempel lagerhållningskostnader och 
returtransportkostnader. 

Transporterna som är den aktivitet som har störst effekt i både ekonomiska- och 
miljöperspektivet. Nyco Sleeves påverkan vid transporterna är redan visade, dock tas det inte 
hänsyn till att företag kan ha otympliga produkter att leverera. Otympliga produkter är sådant 
som inte får plats i en Nyco Sleeve för att de är för stora. Detta är emballagets nackdel och 
gör att det är svårt att beräkna hur många som behövs och hur stort affärsområde emballaget 
ska ersätta. Clas Ohlson har idag en del otympliga produkter som kvastar och skyfflar. 
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Fördelen försvinner då med att kunna stapla Nyco Sleeves på varandra eftersom produkterna 
kommer sticka upp ovanför kragen, om det skulle paketeras i Nyco Sleeve. Dessa typer av 
artiklar tas idag om hand på det som Clas Ohlson kallar torget i centrallagret eftersom det 
klassas som otympligt material. De otympliga artiklarna skulle förmodligen vara tvungna att 
tas om hand vid sidan av ett flöde med Nyco Sleeve. Detta eftersom möjligheterna att 
paketera otympliga artiklar i Nyco Sleeve är begränsade. 

Utifrån att räkna på generellt koldioxidutsläpp vid materialåtervinning av plast visade det sig 
att användning av plastfilm medförde mer utsläpp än ifall Nyco Sleeve skulle användas. 
Viktigt att poängtera är att avfallshanteringens utsläpp i förhållande till det totala utsläppet är 
mycket litet. Av det totala utsläppet på 1,5 kton består endast avfallshanteringen för 
plastfilmen av ca 0,02 kton. Beräkningarna ger dock en bild av skillnaden i utsläpp från 
avfallshanteringen då ett scenario med plastfilm skulle släppa ut 0,02 kton CO2 årligen medan 
motsvarigheten Nyco Sleeve skulle släppa ut ca 0,054 kg CO2 efter antalet år/loopar 
emballaget går att återanvända tills dess livstid är slut. Detta betyder att sett över tid skulle 
plastfilmens utsläpp kunna överstiga Nyco Sleeve ifall emballaget håller mer än omkring tre 
år. Dock är som sagt avfallshanteringen en mycket liten del av det hela och skillnaderna i 
transporternas utsläpp är fortfarande dominerande. Vilket motiverar ett resonemang med 
analys av energiåtervinning istället för materialåtervinning, vilket skulle kunna ge en annan 
bild. Men eftersom en energiåtervinningsprocess kan antas släppa ut mindre koldioxid skulle 
den vara en ännu mindre del av helheten och den centrala frågan skulle då vara vilken 
energityp det skulle ersätta. 

En kostnad som inte beräknas i beräkningarna i livscykelkostnadsanalysen är lönekostnader i 
butiker för att ta bort plastfilm från en lastpall med levererat gods. Denna kostnad är väldigt 
svår att avgöra, för den kostnaden utgörs av tiden det tar för att ta bort plastfilmen. Denna tid 
kommer göra att användningskostnaden för plastfilmen ökar. Användningskostnaden för 
plastfilm avgörs hur plastfilmen tas bort och om den slängs och hur den slängs samt hur lång 
tid detta tar. Tiden för detta innebär skära upp plastfilmen ta bort plastfilmen och eventuellt 
slänga plastfilmen. Denna tid är osäker och skulle kunna vara lika stor som för 
användningskostnaden av Nyco Sleeve, detta är bara ett antagande men denna tid skulle lika 
gärna kunna vara mer. Oavsett vilket är inte denna aktivitet avgörande för slutresultatet och 
undersöks därmed inte mer noggrant då dessa data för tiden är diffus. 
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9 SLUTSATSER 
Slutsatsen är att transporterna är avgörande ifall en investering i Nyco Sleeve är långsiktigt 
hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt. Möjligheten att öka fyllnadsgraden per pallplats 
är det som bidrar till att färre pallplatser behöver användas med Nyco Sleeve. Vilket är det 
som gör att transporterna blir den avgörande aktiviteten. Finns det möjligheter i ett 
distributionsnät att lasta på höjden är Nycopacs pallbox ett intressant substitut till plastfilm. 

Både livscykel- och livscykelkostnadsanalysen visar på liknande mönster genom att 
transporterna är den stora kostnadsposten i båda analyserna. Sett över tid är Nyco Sleeve ett 
bättre alternativ än plastfilmen både ekonomiskt och miljömässigt. 
Livscykelkostnadsanalysen visar att i ett ekonomiskt perspektiv skulle Nyco Sleeve tidigare 
kunna ses som ekonomisk lönsam än lönsam miljömässigt. I sin tur innebär det att enbart för 
att en ekonomisk kalkyl för returemballage visar på lönsamhet betyder det inte att 
investeringen skulle vara långsiktigt hållbar för miljön. 

Inköp och produktion är en relativt stor del av de totala kostnaderna och koldioxidutsläppen, 
inte avgörande i beräkningarna men ändå relevant att ta i beaktning. Beroende på livslängden 
på Nyco Sleeve kommer skillnaden mellan inköp/produktion för plastfilm och Nyco Sleeve 
minska, och till slut öka eftersom inköpet/produktionen för plastfilm ökar med varje loop. 

Clas Ohlson har enligt teorin ett flöde som skulle lämpa sig för ett återanvändningsbart 
sekundäremballagesystem. Utifrån rapportens beräkningar visar det sig att i flöden med Clas 
Ohlsons storlek skulle Nyco Sleeve vara en kostnadseffektiv lösning. Därför bör Clas Ohlson 
överväga att investera i ett mer omfattat retursystem av sekundäremballage antingen för 
användning inom ett visst affärsområde eller som helhetslösning. 

Rekommendationer till företag som eventuellt funderar på att investera i returemballage, 
framförallt Nyco Sleeve, är att undersöka transporter och investeringskostnaden. De största 
kostnadsposterna visar om det är lönsamt att investera i detta returemballage. 
Transportkostnaden avgörs i form av fyllnadsgraden, som är den viktigaste aspekten att 
undersöka. Genom att undersöka den levererade fyllnadsgraden visar undersökningarna hur 
många pallplatser och transporter som företaget kan reducera deras transporter med, som i sin 
tur för med sig minskade distributionskostnader och miljöpåverkan. 

Sammantaget innebär det att användning av återanvändningsbart sekundäremballage som 
Nyco Sleeve, kan reducera den ekonomiska och miljömässiga belastningen som företagens 
godstransporter orsakar samhället. 
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