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nordic feel tog hem förpackningsproduktionen från Kina

ANTPACS FÖRPACKNINGAR 
GER FLERA FÖRDELAR

e-handel och förpackningens roll i denna snabbt växande industri uppmärksammas allt 
mer, både av e-handelsföretagen själva och av förpackningsbranschen. Förpackningens 

roll får allt större betydelse, det gäller att möta kunden på ett positivt sätt med en 
tilltalande förpackning och att minimera miljöpåverkan genom att maximera smarta 
lösningar. Dessutom kan förpackningarna ge optimering i den interna processen och 

skapa bättre arbetsmiljö för de som packar varor. Allt detta är ett tämligen nytt 
samarbete mellan antpac och nordic feel ett bra exempel på. Dessutom är det ett 

exempel på att det går att plocka hem produktion från Kina till Sverige.
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D
et är ganska många av dagens e-
handelsföretag som börjat i liten 
skala mer eller mindre i sovrummet 
eller i garaget. Tämligen snabbt har 
verksamheten vuxit och helt plötsligt 

har man stått inför faktum att det behövs orga-
niserad plockning och logistik. Så var även fallet 
för nordic feel som är ett av landets ledande e-
handelsbolag med över tretton tusen produkter 
i sortimentet. Ursprunget till företag hittar vi i 
slutet av 90-talet då Marcus Thomasson inom 
ramen för ung företagsamhet (UF) startade en 
verksamhet med affärsidén att sälja påfyllnings-
bläck till bläckpatroner. År 2006 hade han tret-
tiotvå tusen kunder. Samma år bildades även 
nordic feel, som då hette Parfymshopen och 
under de kommande åren skedde en del förvärv, 
bland annat från JS Data. År 2011 förvärvade 
en grupp investerare en del av JS Data AB och 
företaget namnändrades till Nordic E-Commerce 
Group AB. I denna grupp ingår nu NordicInk och 
nordic feel som i dag har ett sextiotal anställda 
och omsätter runt fyrahundra miljoner kronor.
 - Vi växer snabbt, när jag började här för 
snart två år sedan var vi trettiofem anställda. 

Ökningen har främst skett i inom administra-
tionen, berättar Marcus Johansson som är 
logistiskansvarig i Nordic E-Commerce Group.
 - Vi är störst i Norden på näthandel med kos-
metika men vi lever i en tuff omgivning där nya 
konkurrenter dyker upp och där vi hela tiden 
måste jobba med våra framtida strategier. 

RÄTT FÖRPACKNING VIKTIG
En del i strategiarbetet är förpackningar och 
logistik och det har blivit ett extra fokus på det 
sedan Marcus Johansson började i företaget. 
 - Det har inte varit alldeles självklart i e-
handelsbranschen att inse förpackningens 
värde och möjligheter, men när man ser på att 
vi sänder iväg över tiotusen paket om dagen så 
är det klart att alla genomtänkta förändringar 
kan generera värden på mer än ett sätt. 
 På lagret jobbar femton personer plus 
några timanställda. De har ett egenproducerat 
plockprogram att luta sig mot. Det optimerar 
plocket så att det blir så korta avstånd som 
möjligt mellan varorna på lagret. Allt plockas för 
hand och tas till packstationer där man scannar 
fakturorna och ser vilka varor som ska i vilka 

förpackningar. De tas från plockvagnarna och 
förpackningarna förses med bubbelplast och 
luftkuddar för att skydda varorna optimalt. 
 - Vi har så klart sett på sorteringsmaskiner 
och robotar men det är inte säkert att det blir 
bättre. Dessutom är det investeringskostna-
der som man har med sig hela tiden och som 
är helt okänsliga för konjunktursvängningar, 
personalstyrkan kan man förändra. 
 - Med den modell vi har i dag klarar vi upp 
till femton tusen försändelser per dag. 
 Personalen har sex storleksmässigt olika 
förpackningar att välja mellan och de väljer på 
ren rutin och känsla den som passar bäst för 
de aktuella produkterna.
 - Vi har ju turen att ha produkter som inte 
varierar så väldigt mycket i storlek, det handlar 
inte om att packa ett pannband den ena gången 
och en kanot den andra, och det underlättar 
för personalen, säger Marcus Johansson.
 - Vi har så klart en del luft i våra försändelser 
genom att vi måste skydda varorna, men det 
är viktigt att vi inte packar luft i onödan. För 
två år sedan gjordes en beräkning som visade 
att om vi hade använt vår största förpackning 

Packningen av lådorna sker manuellt från plockvagn. 
Luftkuddar och bubbelplast ger extra skydd till de ömtåliga produkterna.



till allt vi sände, skulle Post Nord behöva köra 
trehundra lastbilar till. Varken acceptabelt 
kostnads- eller miljömässigt. 

KINA GÄLLDE LÄNGE
Genom åren har nordic feel beställt sina förpack-
ningar i Kina. Det blev så genom att NordicInk 
beställde sina påfyllda bläckpatroner där, och 
deras granne var en förpackningstillverkare 
som kunde leverera även till kosmetikasidan.
 - Det var helt enkelt en smidig lösning, när 
man startar något nytt kanske man inte funderar 
så mycket, men tar en leverantör som har bra 
priser och vi handlade därifrån i många år. De 
senaste åren har det inte varit lika självklart. 
Det har uppstått utmaningar som att det är 
svårt med prognoser, att man måste beställa 
väldigt mycket, ha mycket på lager och att man 
får en minskad flexibilitet. Dessutom drog dol-
larkursen i väg och prisskillnaden minskade.
 - Vi hade dessutom börjat fundera på att 
förse förpackningarna med en tejpremsa på 
insidan av locket och började se oss om på 
hemmaplan. Sådana tankar är inte lika lätt att 
applicera på ett företag i Kina, det tar tid, det 
är svårt att utväxla idéer.

ANTPAC KÄNDES RÄTT
Malmöbaserade antpac dök upp som ett al-
ternativ efter att Marcus Johansson frågat en 
granne som jobbar i pappersbranschen om 
han kände till några bra företag. Han frågade i 
sin tur en kollega som sände ett mail med lite 
förslag på företag till Marcus. 
 - Jag kontaktade antpac och det kändes bra 
direkt och det var egentligen ingen som kunde 
matcha dem kändes det som. 
 Ljuv musik för Per Markerud från antpac som 
är med på mötet.
 - Det här var ett perfekt uppdrag för oss, sä-
ger han. Vi investerade i en ny wellmaskin för 
ett och ett halvt år sedan och det vi behövde 
göra för att klara uppdraget var att investera i 
en tejpmaskin som nu är placerad i linjen. 
 Tidigare har antpac köpt färdig wellpapp från 
externa leverantörer och sedan kascherat på 
den tryckta linern, men ska man vara en seriös 
leverantör av den här typen av förpackningar i 
dag är det inte en optimal lösning. 
 - Vi har helt enkelt tagit över produktionen 
från Kina och tillverkar lådorna i samma for-
mat som tidigare. Sex varianter i storlekar från 

trettio millimeter som går in i brevinkastet hos 
kunderna upp till ungefär A3-format.
 - Det har varit en löpande utveckling av for-
maten i Kina, så det var rätt optimerat och det 
fanns ingen anledning att förändra det. Däremot 
var det vanliga slitslådor med limmad botten 
och det fanns risk att mindre produkter kunde 
falla ut vid transport. Våra lådor har hel botten 
och är snabba att resa manuellt och försluta.
 - De är tillverkade av traditionell E-flute och 
offsettryckta i fyrfärg. Lila är genomgående. Det 
här är bra volymer för oss.

EXTRA VINST MED TEJPEN
Intressant i sammanhanget är betydelsen av 
tejpremsan på insidan av locket. Tidigare har 
man tejpat på utsidan, vilket har tagit betydligt 
längre tid än att riva av skyddsfolien på tejpen, 
och samtidigt har man fått bättre arbetsmiljö. 
Det tidigare tejpandet frestade på axlarna hos 
personalen och innebar samtidigt en störande 
ljudnivå när tejpen rullades av rullen. Det har 
blivit mycket tystare i packavdelningen, en 
oväntad, positiv effekt. 
 Att produktion tas hem från Kina är intres-
sant och faktiskt en liten trend. Det finns gott 
om exempel på det för närvarande och även 
antpac har märkt det.
 - Vi ser att det kommer tillbaka en del pro-
duktion, säger Per Markerud. Det är helt enkelt 
besvärligt på många sätt att handla med Kina. 
Även om vårt styckpris kanske blir något högre 
finns det mycket annat att väga in i totalbilden. 
 - Det är en kombination av mycket som 
skapar en helt, fyller Marcus Johansson i. Det 
handlar inte styckpris, då är det svårt slå Kina 
även om dollarkursen är hög. Det handlar om 
andra värden som mindre lager, större flexibili-
tet och annat tryck. Dessutom får vi en mycket 
bättre miljöprofil när vi inte behöver sända 
förpackningarna runt halva jorden.

MATERIALKVALITETEN BÄTTRE
Ett annat plus är kvaliteten på materialet. De 
kinesiska förpackningarna var tillverkade av 
B-flute baserat på återvunnet material och 
därmed inte lika starka som antpacs E-flute. 
Det har visat sig ha positiva inverkan på håll-
barhet vid packning då lådorna ramlarna ner 
i transportburarna. Det var mycket större risk 
att de kinesiska lådorna gick sönder när de träf-
fade varandra och då fick de packas om. Ibland 

uppmärksammades det inte och då fick kunden 
en trasig förpackning vilket så klart försämrade 
hela upplevelsen. 

FÅ RETURFRAKTER
Fria returfrakter är ett välkänt fenomen i e-
handelsbranschen och här i Sverige har vi en 
returnivå på runt trettio procent i genomsnitt. 
Det kostar både pengar och miljö. För nordic 
feel är returfrakterna inget stort problem, man 
har bara en halv procent returer, men man tit-
tar ändå på lösningar för att få ett fungerande 
returemballage för sina kunder.
 I de fall vi får något tillbaka har kunden vanli-
gen tejpat ingen vår låda och sänt hit, ibland har 
han eller hon köpt en förpackning på posten, 
men det är inget stort problem hos oss. Hos 
branschen generellt är det dock ett problem 
som kanske kommer att göra det svårt med fria 
frakter i framtiden, säger Marcus Johansson.
 - Det är helt enkelt så att det kostar mycket 
mer i returflödet än vad det kostar att sända 
ut varorna till kunderna. Fria returer är ett sätt, 
ibland desperat, för att få kunden att handla, 
men många vet nog inte vad man ger sig in på, 
man ser inte alla extrakostnader som uppkom-
mer när returerna ska hanteras. 
 - Dessutom kan det bli problem med leve-
rantörerna. När du är ny kund köper du en re-
jäl mängd varor och får priset efter det, nästa 
gång du är i kontakt med kunden behöver du 
inte lika mycket på grund av alla returer, och 
då kan prisbilden bli en annan. 

OPTIMERADE FÖRPACKNINGAR
nordic feel tycker att man i dag har optimerade 
förpackningar med bra kontroll på vad frakterna 
kostar. Sänder man miljontals förpackningar 
varje år blir varje sparat öre värt mycket. Op-
timerade förpackningar betalar sig snabbt, och 
ute i Europa får man ett lägre fraktpris om man 
använder lådor där man inte transporterar luft.
 - Vi har nu förpackningar som fungerar 
jättebra både tekniskt och ekonomiskt, det 
går snabbt att packa i dem och kvaliteten är 
bra. Vi är med andra ord jättenöjda och har 
en bra dialog med antpac och även med våra 
medarbetare på lagret som via arbetsgrupper 
kommer med många bra förslag. 
 - Vi har genom att byta leverantör uppnått 
fler fördelar än vi räknat med från början. 
 antpac ser till att det hela tiden finns för-
packningar att sända. Man trycker linern och 
har på lager och kan snabbt kaschera det till 
wellpappen när det behövs. Att lagra wellpapp 
bygger för mycket volym. 
 - Inledningsvis har nordic feel lagt beställningar 
kvartalsvis, men vi har bägge målsättningen att 
det bryts ner ytterligare och blir månadsleve-
ranser.
 - Det känns bra att ha säkrat det här samar-
betet med nordic feel och att vi kunnat visa att 
det lönar sig att ta hem produktion från Asien, 
avslutar Per Markerud. 
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Per Markerud till 
vänster och Marcus 
Johansson är mycket 
nöjda med samarbetet 
mellan antpac och 
nordic feel.


