
Guidelines frakta luft



Vi har bidragit! "



Mål frakta luft

Denna guideline ska hjälpa e-
handlare, transportörer och konsumenter

att minska luften i transportsystemet.



9 punktslista 
Utbilda, engagera och sätt en baseline
Samverka med dina leverantörer 
Bidra till återanvändning & återvinning
Skydda men inte överbeskydda
Feedback till och från konsumenten
Ge förutsättning till hög fyllnadsgrad
Minska kostnader med effektiva förpackningar
Se över affärsmodellen och ditt arbetssätt
Utvärdera, utveckla och förbättra ditt arbete



Utbilda, engagera och sätt en baseline
• Sätt en baseline genom att kartlägga nuläget tillsammans med producenter och transportörer. 

Följande punkter är viktiga att kartlägga: 
✓ Förpackningsmaterial
✓ Förpackningsstorlekar länkat till produktstorlekar (behöver inte vara ett fåtal förpackningar)  
✓ Förpackningsvikter
✓ CO2e per förpackning
✓ Hur mycket luft som fraktas i systemet idag?

• Utveckla inpackningsmetod för att minska luften 
• Utbilda e-handlare, konsumenter och transportörer
• Utred och förstå förpackningens funktion och hållbarhetsprestanda och balansera dessa.  - Hitta 

din ”sweet Spot”.   
• Klargör hur hela förpackningssystemets hållbarhetsprestanda ska mätas dvs hela alla led i din 

supply chain
• Utse en förpackningsambassadör inom din organisation

Läs mer här:
• DS Smith utbildningsmaterial bilaga 1 
• Kurs i hållbar e-handel
• Bok ”Resan till hållbar e-handel” 

https://www.hallbarehandel.org/certifieringskurs-hallbar-e-handel/
https://www.hallbarehandel.org/kop-boken-resan-till-hallbar-e-handel/


Samverka med leverantörer

• Bygg in gemensamt mål om ”e-handelsoptimering” i samarbete med producenter istället 
för ”butiksoptimering” dvs e-com ready. 

• Kravställ klimatpåverkan vid emballageinköp
• Starta en dialog,  ställ krav och driv innovation med dina logistik- och 

förpackningsleverantörer

Läs mer här:
• Creating Lean Protection (aboutamazon.com)
• Optimera tillsammans Case skrym

https://www.aboutamazon.com/packaging/case-studies/stemware
https://skrym.se/optimera-tillsammans/


Bidra till återanvändning & återvinning

• Välj förnybara eller återvunna material som skyddar produkten, skapar en effektiv supply chain
och kan återanvändas eller återvinnas.

• Mixa inte material utan gör det enkelt för konsumenten att återvinna använd s.k. mono-
material 

• Undvik kemikalier som kan försämra återvinningen
• Överväg någon form av incitament att öka återvinningen t.ex. pant
• Ge konsumenten information att återvinna rätt genom trovärdig märkning. 
• Designa förpackningen för att öka återanvändning. Glöm inte att informera kunden om det på 

förpackningen.
Läs mer här:
• Dog Chef saves on cardboard with new e-commerce food box - DS Smith 

Packaging
• Reuse – rethinking packaging (ellenmacarthurfoundation.org)
• Cardstumes Halloween Guide - DS Smith
• Second life of an E-commerce packaging: a dog basket - DS Smith Packaging
• Circular Design Metrics - DS Smith Packaging

https://www.dssmith.com/packaging/about/media/news-press-releases/2021/6/dog-chef-saves-on-cardboard-with-new-e-commerce-food-box-ds-smith
https://ellenmacarthurfoundation.org/reuse-rethinking-packaging
https://www.dssmith.com/media/newsroom/2021/10/cardstumes-halloween-guide
https://www.dssmith.com/packaging/about/media/news-press-releases/2021/4/second-life-of-e-commerce-packaging-a-dog-basket
https://www.dssmith.com/sv/packaging/strateger/hur-du-gor-din-forpackning-cirkular/circular-design-metrics?customfilter=&types=&utm_source=Social_Media&utm_medium=linkedin&utm_content=48da9e5f-eb27-4f4d-8785-d64fea9a40ca&utm_campaign=


Skydda men inte överbeskydda
• Utvärdera balansen mellan skydd och överemballering och minska onödiga skador vid hantering

✓ Effektivisera bort onödigt material och på det viset minska mängden avfall för konsumenten att hantera.
✓ Utvärdera eventuell överemballering t.ex. ”box in box” för produkter med funktionella primärförpackningar.
✓ Identifiera de produkter som kan skickas direkt dvs är e-com ready

• Utmana de förpackningslösningar ni har idag. 
• Våga testa mer effektiva förpackningslösningar, mät hur kasseringar förändras och justera efter 

det.

Läs mer här:
Se här hur du kan optimera förpackningen genom ”fragilitetsindex”

https://skrym.se/skydda-produkterna/


Feedback till och från konsumenten

• Involvera slutkund och identifiera de forum där du bäst kan kommunicera med din kund.  Skapa 
möjlighet för kunden att göra ett hållbart förpackningsval  

• Ge din kund information så att de kan:
✓ samla sin beställning för att fylla en sekundärförpackning

✓ i möjligaste mån återanvända förpackningen

✓ återvinna förpackningen

✓ Förstå varför du har valt en hållbarare förpackningslösning

• Utmana hur viktig är själva förpackningen för kundupplevelsen

• Skapa möjlighet för kunden att ge synpunkter på förpackningen  

• Utred möjlighet till ”frakta luft avtryck”.
Läs mer här:
• Case Asket
• Svenska konsumenter reagerar negativt på onödig luft i paket | PostNord

https://www.asket.com/gb/stories/editorials/minimizing-the-impact-of-ecommerce-packaging
https://www.postnord.se/om-oss/pressmeddelanden/2021/svenska-konsumenter-reagerar-negativt-pa-onodig-luft-i-paket


Ge förutsättning till hög fyllnadsgrad 

• Erbjud kunden de fraktalternativ som har en hög fyllnadsgrad. 

• Effektivisera förpackningar genom automation som kan minska luft och materialåtgång

• Mät, väg och informera transportören om godsets volym/vikt

• Få transportör att mäta fyllnadsgrad

• Skapa funktion i kundkassan som informerar kunden om fyllnadsgrad i förpackning. 

• Undersök möjlighet att samlasta med andra e-handelsbolag



Minska kostnader med effektiva förpackningar

• Gör en kalkyl av hur mycket kostnader kan minska tack vare
✓ Automatisering

✓ Smartare förpackningar

✓ Förändrade förpackningsstorlekar

• Betala för volym när du köper frakt t.ex. genom fraktdragande vikt



Se över affärsmodellen och arbetssätt

• Skapa en förpackningsfri leverans dvs. skicka utan extra ytteremballage där det är möjligt. 

• Gör en granskning av ert förpackningssystemet och gör effektiviseringar

• Se över affärsmodellen både  för inkommande /utgående gods och för  B2B/B2C



Utvärdera, utveckla och förbättra ditt arbete

- l

• Gör löpande mätningar av förpackningssystemet och andelen luft

• Följ upp löpande minskning av CO2, kostnader och material

• Engagera hela organisationen i förpackningsfrågor t.ex. sälj, inköp, produktion, lager, transport mfl.

• Ta hänsyn till förändringar  i din omvärld. ”Vad som är bra idag är inte det bästa i morgon!”

• Fira dina segrar!



Så här kommer du igång!
• Starta upp arbetet med en intern workshop med ansvariga för e-handel, produktion, 

inköp, försäljning, lager etc. Ta gärna hjälp av detta material!
• Sätt en baseline och ett mål för ert arbete att minska luften. Det bör täcka in

✓ Förpackningsmaterial
✓ Förpackningsstorlekar länkat till produktstorlekar
✓ Förpackningsvikter
✓ CO2e per förpackning
✓ Hur mycket luft som fraktas i systemet idag?

• Involvera era producenter, transportörer och förpackningsleverantörer mfl i era 
ambitioner

• Genomför de aktiviteter som ger störst nytta och mest "bang for the buck".
• Följ upp att ni faktiskt minskat luften, avfallet och era kostnader
• Fira tillsammans att ni lyckats ta ett steg till mot en mer hållbar e-handel.



Ordlista
B2B = Business to Business, företag handlar av företag

B2C = Business to Consumer, privatkunder handlar av ett företag 

Biobaserad = Produktens råvara är av biomassa.

Biologiskt nedbrytbar = Produktens råvara är biologiskt nedbrytbar. En 
plast som är biologiskt nedbrytbar kan under rätt förhållanden brytas ned 
av vissa, specifika bakterier eller mikrober men kräver normalt 
särskilda anläggningar för industriell kompostering.

Bioplast = En term som kan skapa stor förvirring då den kan syfta på både 
biobaserad och/eller biologiskt nedbrytbar. Undvik därför att använda 
den här termen och välj fördelaktige någon, eller båda, övre termer

Box in Box = Två förpackningar som fyller samma funktion där ofta en 
förpackningsnivå är onödig. 

CO2e = Koldioxid ekvivalent. Mått på klimatpåverkan där samtliga
växthusgaser har räknats om till CO2. 

E-com ready = Att producenter säkerställer att produkten levereras färdig 
för e-handel och inte butikshandel.

Fragilitetsindex = Antalet lager (mm, cm) runt produkten som behövs

Fraktdragande vikt = Samma som volymvikt/skrymme. Vikten räknas ut 
genom volymen dvs  längd x bredd höjd x 280

Förpackningens sweet spot = Den perfekta balansen funktion och 
hållbarhet

Mono-material = Material som enbart innehåller ett sorts material eller 
fiber istället för en blandning

Återvunnen = Råvaran i förpackningen är återvunnen

Återvinningsbar = Produkten går att återvinna, t ex kartong går att brytas 
ner och bli en ny produkt.

Återanvändningsbar = Produkten kan återanvändas i sin nuvarande 
form, t ex en kartong återanvänds som en kartong.



Bilaga 1 Utbildningsmaterial, DS Smith
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We Optimise the box – The Sweet Spot
21

        
          

     
         

              

                     
          
         
        

    
              
                

    
        

          

          
         

            
        

                  
                     

                
              
            

           
                  

          

                                            
                                           

                   
                    

                  
                         

      
      
       

                     

     
    

         
      

• Product and packaging are designed together from conception

• Different customers have different priorities, so we find the Sweet 
Spot
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Circular Design Principles

Circular Design Principles

1. Skydda varumärke och produkt
2. Optimerar material och konstruktion
3. Håller material i användning.
4. Optimerar försörjningskedjan ”end to end” 
5. Hitta nya sätt

23



Bra exempel på en effektiv förpackning 
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How?
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1. Protect brands and products: Packaging protects products, and all the resources invested in them from physical damage & 
waste (impact drop and vibration), environmental conditions (heat, moisture and dust) and protect people from harm 
(ergonomic and ease of handling).

2. Optimize materials & structure: Not using more material than necessary. Optimizing the use of packaging materials saves 
resources and reduces waste, including physical construction (using material only when needed) and material direction.

3. Maintain & Recover Materials: The quality, durability and recyclability are key to keeping packaging products and 
materials in use for as long as possible, eliminating waste. This means maximizing the use of the fibers and recognizing the 
value beyond the primary function (reusability, collapsibility, recyclability).

4.Maximise supply efficiencies: Packaging makes supply chains more efficient, from converter to consumer. With an 
end-to-end approach that considers every step of the way from storage and warehouse optimization (cost and carbon 
savings) to customer’s factories, packaging lines and optimization of ergonomics

5.We find a better way: By living our values we challenge ourselves and our customers to develop more circular 
packaging solution


