EXAMENSARBETE
KONKURENTANALYS
VERKSAMHET: GENARPS LÅDFABRIK
Genarps Lådfabrik tillverkar och bedriver handel med lastbärare (träpallar), träemballage och
tillbehör till emballering, samt återvinning av lastbärare och träemballage. Företaget arbetar i hela
Europa och säljer bl.a. till Norge, Danmark, Polen och Holland. Genarps Lådfabrik har allt från
standardprodukter som EUR-pall till specialtillverkade lastbärare för extrema produkter. De
huvudskaliga produktgrupperna är träpallar och pallkragar men även presentförpackningar,
butiksinredning och träull ingår i sortimentet. Pallarna går främst till företag inom branscherna plast,
livsmedel, bygg och jordbruksmekanik.
Genarps Lådfabrik arbetar både med tillverkning och service. Exempel på service/tjänster som
företaget erbjuder är skräddarsydda trälådor, hemtagning av träpallar, packhjälp/containerpackning,
pallsortering hos kund, specialtillverkning mm. En stor del av verksamheten består i att samla in,
reparera och sälja begagnade träpallar. Årligen tar företaget tillbaka ca 600 000 pallar som säljs vidare,
medan nyproduktionen består av 500 000 pallar.
Det spill som blir över i produktionen i form av spån och sågavfall säljer företaget vidare till
värmeverk. Hit skickas även slutförbrukade pallar. Genarps Lådfabrik är medlemmar i Svenskt
Returträ AB som avser att skapa återvinningssystem för sågverks- och trävaruindustrins uttjänta
produkter så att lagen om producentansvar uppfylls.
Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2003.
UPPGIFT
Projektets syfte är att, med utgångspunkt i hur stor del av den svenska marknaden för nyproducerade
respektive begagnade lastpallar som Genarps Lådfabrik har, göra en konkurrentanalys där nuvarande
samt önskvärd positionering beskrivs. Konkurrentanalysen ska utgå från akademiskt erkända teorier
och ge rekommendationer till företaget kring hur de bör arbeta för att nå önskvärd positionering.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser Industriell ekonomi eller Företagsekonomi och är intresserad av
konkurrentanalyser.
Omfattning
Examensarbetet kan avgränsas till både kandidatnivå (15 hp) och masternivå (30 hp).
Ort
Genarp
Reseersättning inom Skåne
Ja

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, tel. 0732-75 04 29
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: malin@miljobron.se
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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