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Förord 
Detta examensarbete avslutar författarnas studier på kandidatprogrammet Samhällets Logistik 
vid Linköpings Universitet. Efter tre års studier har vi äntligen fått visa vad vi lärt oss genom 
att skriva detta arbete. 

Vi vill tacka vår handledare på fallstudieföretaget som hjälpt oss och sett till så att vi kunnat 
möjliggöra och fullfölja detta arbete. För att ha ställt upp, svarat på våra frågor när något varit 
oklart och för att ha gett oss möjligheten till att få vara hos dem och skriva vårt examensarbete 
vill vi tacka ledningen på Stockholmsterminalen. Vi vill även tacka all personal på terminalen 
och på åkerierna som stått ut med våra observationer och frågor under våren 2015.  

Från universitets sida vill vi tacka vår handledare Martin Rudberg, som med sin vetskap hjälpt 
och stöttat oss genom hela arbetet. Slutligen vill vi tacka vår examinator Anna Fredriksson 
som med sin insikt kring ämnet hjälpt oss med arbetet.  

 

 

Norrköping, 28 maj 2015 

 

 

Eleonor Gärdshagen  Amanda Josefsson  
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Sammanfattning 

Inom transportbranschen finns höga krav på att leveranser ska ske snabbt och effektivt. För att 
kunna uppnå den effektiviteten finns det flera företag som har egna lastpallar, så kallade 
internpallar, för att underlätta transporter och effektivisera produktionen. Det fallstudieföretag 
som har undersökts i denna rapport arbetar med och hanterar internpallar varje dag i sin 
verksamhet runt om i Sverige men detta projekt är avgränsat till att studera terminalen i 
Stockholm. Internpallens flöde på Stockholmsterminalen är stort och rörigt, internpallen 
kommer in till terminalen på flera olika sätt, hanteras av alla avdelningar och används för 
förflyttningar inne på terminalen innan den lastas på lastbil för att transporteras till andra 
distrikt eller kunder i Stockholmsområdet. Fallstudieföretagets terminal i Stockholm har länge 
haft problem med att internpallar försvinner i deras flöde och genom att studera deras 
processer har aktiviteter som kan vara orsaken till svinnet av internpallar funnits. Syftet med 
det här projektet var att utifrån en kartläggning av internpallsflödet på Stockholmsterminalen 
kunna identifiera förbättringsmöjligheter. Internpallens flöde kunde kartläggas med hjälp av 
enkäter som lämnades ut till terminalpersonal och chaufförer, observationer som utfördes på 
terminalen och intervjuer som hölls med personal på fallstudieföretaget. 

För att identifiera förbättringsmöjligheter har kartläggningen analyserats och internpallsflödet 
har jämförts med teorier som rör transportbranschen i olika avseenden, bland annat med 
terminalverksamhet, materialhantering och riskhantering. Det har även gjorts en 
benchmarkingstudie med fallstudieföretagets terminal i Borlänge för att se hur flödena skiljer 
sig åt och om det kan leda till förbättrade processer på Stockholmsterminalen. När nuläget 
analyserades upptäcktes felaktigheter i flödet som tyder på bristande hantering av 
internpallen. Problem som informations- och kommunikationsbrist, rutiner som inte följs, 
okunskap hos personalen kring internpallen och ett kvitteringssystem som inte fungerar 
identifierades.  

Samtliga problem som urskilts rangordnades med hjälp av en riskanalysmatris för att se vilka 
problem som utgjorde den största risken för fallstudieföretaget sett till sannolikheten att de 
inträffar och konsekvensen av att det inträffar. Genom att rangordna problemen vet 
fallstudieföretaget vilket eller vilka problem de ska börja med att åtgärda. De 
rekommendationer som är framtagna för fallstudieföretaget syftar till att hjälpa 
Stockholmsterminalen med att hantera de problem som finns kring hur hanteringen av 
internpallar ska ske för att minska på det svinn som finns idag. För fallstudieföretaget gäller 
det först och främst att hantera kommunikationsbristen som finns i företaget och berätta för 
personalen vad som gäller med internpallen så att hela fallstudieföretaget kan jobba efter 
samma förutsättningar och mot samma mål. Om kommunikationsbristen löses kan även den 
okunskap som visades på enkäterna minskas. En av rekommendationerna efter det här 
projektet är således att ha tydliga rutiner och sprida information om internpallen till samtliga i 
företaget. 
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Abstract 

Within the transportation industry there are high demands on the transports, they should be 
fast and effective. In order to achieve the effectiveness that are required some company have 
their own pallets, so called inhouse pallet. With these inhouse pallets the companies can 
improve the transports and achieve a more effective production. The company that has been 
the case study for this project has their own inhouse pallets and they use them daily in their 
production in Sweden. This project has been narrow down to the terminal in Stockholm. The 
flow of the inhouse pallet in the terminal in Stockholm is big and cluttered; the inhouse pallets 
arrive to the terminal in several different ways and are handled in all the different sections of 
the terminal. It is also used for transfers of freights within the terminal before it is loaded onto 
a truck that transports the inhouse pallet with freight to customers in Stockholm or to other 
terminals in Sweden. The terminal in Stockholm have been experienced problems with 
disappearing of inhouse pallets and by studying the process if the inhouse pallet this project 
have been able to identify activities that could be the cause of the problem. The aim of this 
project has been to map the flow of the inhouse pallets in the terminal in Stockholm, in order 
to find potential for improvement. Inquiries, interviews and observations have been executed 
with the staff and the chauffeurs throughout the project and the results from these methods 
lead to the mapping of the flow.  

Studying the mapping and comparing the inhouse pallet flow with theories like terminal 
operations, material handling and risk management has identified the potentials for 
improvement. A benchmarking study between the terminal in Borlänge and Stockholm have 
been performed to find out if there are any differences in the handling of the inhouse pallets at 
the two terminals. With the benchmarking, the idea was to find out if there are any routines at 
the terminal in Borlänge that could be used to improve the handling of inhouse pallets in 
Stockholm. When analyzing the current state of the flow, several inaccuracies connected to 
the inhouse pallet were detected. Lack of information and communication, routines that wasn't 
followed, lack of knowledge about the inhouse pallet among the staff and a non-working 
equalizing system for the inhouse pallets were some of the problems.  

All of the identified problems were ranked by a risk assessment matrix with the intention of 
making it easier to see which problems that could be seen as the major risk for the case 
company. By ranking the problems it is easier for the case company to see which problems 
that needs to be taken care of immediately. The recommendations that are presented in this 
project have the intention of helping the terminal in Stockholm to solve the problem with 
disappearing inhouse pallets. For the terminal in Stockholm one of the bigger problem is the 
lack of communication between staff and the leadership. All personnel in the terminal needs 
to know why the inhouse pallet exists and what its purpose is, so that everybody works 
towards the same goals. One of the recommendations for the case company and its terminal in 
Stockholm is to have clear routines and continuously spread information about the inhouse 
pallet to all the staff.  
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Definitioner 
Distrikt – Ett namn för ett upptagningsområde, vanligast är att det finns en terminal inom 
varje distrikt. I större distrikt är det även vanligt att det finns kretsdepåer inom distriktet som 
åkerierna äger och som finns för att transporterna ska hinnas med.  

Fjärrtransport – När en transport går till ett annat distrikt eller terminal 

Handdator – Det instrumentet som används av chaufförer och terminalpersonal för att 
registrera fraktsedlar, gods och annan information kring transporten  

Lasta – Det som görs när en lastbil fylls med gods 

Lossa – Det som görs när godset lämnar lastbilen 

Lastsäkring – När godset på en lastbil måste sättas fast med hjälp av spännband eller liknande 
för att säkerhetsställa att det inte ramla och går sönder eller förstör annat gods i lastbilen. 

Pallkvitto – Det kvitto en chaufför skriver och får kvitterat för att ha hämtat in tomma 
internpallar från kunderna i distriktet. Ersättning fås utefter antalet internpallar som är 
inhämtade och kvitterade.  

Samlastningspaket – Där mindre paket läggs ner i en kartong för en smidigare leverans till 
slutkund. Denna aktivitet finns endast på Stockholm- och Boråsdistrikten.  
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Kapitel 1  

1 Inledning 
I detta kapitel finns en bakgrundsbeskrivning till detta projekt och de problem som finns idag. 
Den bransch som fallstudieföretaget verkar inom kommer att förklaras kortfattat innan 
fallstudieföretaget presenteras mer ingående. Beskrivningen av det problem som 
fallstudieföretaget identifierat ligger till grund för detta projekt och även för det syfte som 
projektet har. Här presenteras också de frågeställningar som utgjort grunden till projektet.   

 

1.1 Bakgrund 

Logistik handlar om att få rätt sak på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad och bör ses som ett 
synsätt för ett system och inte bara som en metod eller ett verktyg (Jonsson & Matsson, 
2011). Logistik är ett helhetstänk som inte bara omfattar den berörda delen av företaget varför 
det är viktigt att studera hela systemet och konsekvenserna av en förändring, ett supply chain 
management-tänk. Ett förbättringsarbete med logistik ska mynna ut i en förändring som gör 
att företaget inte bara ska göra saker rätt utan också göra rätt saker (Oskarsson et al., 2013). 
Ur ett logistikperspektiv är det alltså viktigt att alla delar av systemet gör rätt saker och att det 
görs på rätt sätt. Transportföretagen utgör en viktig del av logistiken i samhället och det är 
därför viktigt att de arbetar på rätt sätt för att vara en lönsam del av logistikkedjan.  

Den ekonomiska krisen i Europa har slagit hårt mot transportbranschen. Detta eftersom 
sambandet mellan efterfrågan på godstransporter är nära kopplat till den ekonomiska 
tillväxten. Att ekonomin har varit i kris har påverkat antalet godstransporter negativt, men en 
återhämtning i ekonomin tros kunna leda till en ökad godstrafik på Sveriges vägar. 
Transportbranschens utveckling är på väg mot en mer internationalisering genom EU-
samarbeten där det skapas nya gemensamma marknader. Arbetsmarknaden för de som kör 
godstrafiken påverkas av internationaliseringen genom att fler utländska förare kör 
transporterna. Konkurrensen för transportföretagen blir då större och svenska åkeriföretag 
tvingas att skära ner på sina kostnader för att kunna fortsätta att konkurrera på marknaden. 
(Transportstyrelsen, 2014) 

Tredjepartslogistik, eller TPL som det förkortas, innebär att det finns ett samarbete eller en 
koppling mellan ett huvudföretag och ett anlitat företag. Det externa företaget kan antingen 
erbjuda hjälp med hela logistikkedjan eller med utvalda delar av den. Tredjepartslogistik kan 
således innebära att all sorts logistik som företaget inte själva vill utföra kan skötas av ett 
externt företag. Detta gör att definitionen av tredjepartslogistik är väldigt bred. (Marasco, 
2008) 

Framtiden ser ljus ut för tredjepartslogistikföretag. Flera tredjepartslogistikföretag i USA 
noterade under år 2014 en intäktsökning på ca 12 procent. Samma grupp av aktörer ökade sitt 
antal lastbilar med 6,8 procent från 2013 till 2014. Den största faktorn till 
tredjepartslogistikens positiva utveckling är den ökade e-handeln. (Armstrong, 2015) 

Inte sällan hamnar transportföretag under benämningen tredjepartslogistiker. Med det sagt 
innebär det att transportföretagens ansvarområden har breddats och innebär ofta ett helt 
logistikkoncept istället för enbart transporten. Ett logistikkoncept kan innebära 
lagerhanteringen eller terminalhantering tillsammans med transporten mellan företagen. 
Tredjepartslogistikens användning har lett till att företagen som köper TPL-tjänster kan inrikta 
sig mer till att jobba med sina kärnprocesser. (Jonsson & Matsson, 2011) 
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En terminal är till för att minska de problem som finns med att transportera gods med direkta 
transporter. Att använda sig av en terminal när gods transporteras innebär att godset samlas in 
och samlastas för att sedan skickas vidare till nästa terminal. I nästa terminal delas godset upp 
och distribueras ut till slutkunderna. Vid användning av terminaler och konsolidering av gods 
kan fyllnadsgraderna i transportmedlet ökas och även kostnaderna minskas. På en terminal 
kan godset överföras till andra typer av transportmedel och det kan sorteras utifrån olika 
kriterier som till exempel att godset ska till samma ort. Att använda sig av samordning av de 
fordon som kommer till terminalen är viktigt för att få terminalen att bli effektiv. 
Samordningen kan innebära att man har specifika tider när fordonen ska ankomma och när de 
ska avgå. (Lumsden, 2012) 

För att ett tredjepartslogistikföretag ska vara produktivt och konkurrenskraftigt behöver 
hanteringen av gods ske på ett effektivt sätt. Lastbärare är därför en viktig faktor för att 
logistiken på ett transportföretag ska fungera. Transportföretagen transporterar vanligtvis 
godset på lastpallar, vilka är lätthanterade och kan förflyttas mellan olika transportsätt. 
(Lumsden, 2012)  

När gods ska transporteras är det vanligt att det sker med hjälp av olika lastbärare. Genom att 
lägga godset på till exempel en enhetslastbärare som lastpall, kan mer gods hanteras samtidigt 
och vanligtvis av en truck. Genom att ha godset lastat på lastpallar blir det lättare att hantera 
och även enklare att flytta med hjälp av exempelvis truckar. Det vanligaste är att lastpallar 
tillverkas i trä, men även metall, papper och plast förekommer. En fördel med träpallar är att 
dessa kan repareras och således användas längre. Hur en lastpall vanligtvis ser ut ses nedan i 
figur 1. (Lumsden, 2012) 

 

 
Figur 1 - Vanligt utseende på lastpall (accon.se, 2015) 

I Europa finns standardiserade lastpallar, vilket gör att alla lastpallar ska tillverkas enligt 
samma standarder och ha samma utseende. Många lastpallar som finns används som 
returpallar vilket innebär att de används flera gånger. Det finns även engångspallar som inte är 
lika starka och tåliga som returpallar, men som är billigare att tillverka. Eftersom en returpall 
används flera gånger är den ofta billigare sett till kostnad per transport än engångspallen 
(Lumsden, 2012). Studier visar dock på att det ibland kan vara bättre att använda 
engångspallar, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att bestämma vilket 
alternativ som är bäst för ett företag måste göras utifrån det enskilda fallet (Pålsson et al., 
2013).  

Det kan innebära en svårighet för företag att lyckas få tillbaka sina returpallar och att kunna 
ompositionera sina lastpallar om det behövs. Detta eftersom det oftast inte är samma mängd 
gods som transporteras i båda riktningar vilket gör att det kan bli ont om lastpallar hos 
företaget. För att få tillbaka lastpallarna kan det kräva att företaget kör returtransporter med 
tomma pallar. Ju komplexare transportsystem som företaget ingår i desto större behov av att 
kontinuerligt ha transporter för att hämta in tomma lastpallar. (Lumsden, 2012) 
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1.2  Fallstudieföretaget 

Fallstudieföretaget verkar inom transportsektorn och jobbar med integrerade logistiklösningar 
tillsammans med kunder inom de flesta branscher. Grundidén och det som fallstudieföretaget 
är uppbyggt på är tanken om att samlasta produkter från olika leverantörer, som en form av 
kollektivtrafik för gods. Godset körs för det mesta på lastpallar av olika slag. För interna 
transporter har fallstudieföretaget en egen typ av lastpall, vilken vidare kommer att benämnas 
som internpall. Denna internpall är en blandning av returpall och engångspall, då den är mer 
hållbar än en engångspall och är tänkt att kunna användas för transport 4-5 gånger. År 2014 
fanns ca 990 000 internpallar i omlopp i Sverige och i Stockholm passerade och bokfördes det 
ca 260 000 internpallar.  

Miljö är en aspekt som är viktig för fallstudieföretaget som strävar efter att bli världsledande 
inom hållbara logistiklösningar. För att skapa hållbara logistiklösningar använder de sig bland 
annat av kombinationer av olika transportmedel; båt, bil, tåg och flyg.  

Fallstudieföretaget återfinns i 130 länder runt om i världen men vårt fokus kommer ligga på 
deras verksamhet i Stockholm, Sverige. Det finns 23 distrikt i Sverige och 
Stockholmdistriktet som behandlar ca 20 % av det totala antalet sändningar i Sverige är det 
största av dem. Övriga distrikt hanterar mellan 1 och 9 % av sändningarna. Vidare i rapporten 
kommer vi fortsätta att nämna vårt fallstudieföretag som fallstudieföretaget eftersom de valt 
att vara anonyma.  

 

1.3  Problembeskrivning 

Fallstudieföretaget har i dagsläget märkt att det finns ett stort svinn av internpallar från deras 
terminaler. Bara från Stockholmsterminalen försvann det år 2014 ca 75 000 internpallar av de 
ca 260 000 internpallar som fanns på och passerade genom terminalen. Detta innebär att det i 
Stockholm 2014 var ett svinn av internpallar på ca 30 %. Verksamheten är beroende av att det 
alltid finns internpallar att tillgå, så om en försvinner måste en ny köpas in. Att endast köpa in 
internpallar utan att få dem tillbaka innebär en stor kostnadspost för fallstudieföretaget. En 
möjlig orsak till svinnet av internpallar kan enligt fallstudieföretaget vara att internpallarna 
hamnar utanför deras interna verksamhet.  

Internpallen används som lastbärare för transport av gods internt mellan fallstudieföretagets 
olika terminaler och ska i teorin aldrig lämna deras slutna system. Det finns idag rutiner för 
hur personalen ska arbeta med hanteringen av internpallar, men det verkar finnas okunskap 
hos personalen för hur de ser ut. Okunskapen om de rutiner som finns tros vara en del av 
problemet till att det finns ett sådant stort svinn. På terminalerna hanteras internpallarna av 
både terminalpersonal och åkerierna som transporterar godset, vilket gör att det är många 
personer som kommer i kontakt med internpallarna. Enligt fallstudieföretaget finns det 
mycket att vinna på en förbättring av hanteringen då problemet idag ger negativa ekonomiska 
konsekvenser.  

 

1.4  Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera processen för hantering av internpallar på 
fallstudieföretaget för att identifiera förbättringsmöjligheter. Arbetet kommer att fokusera på 
terminalen i Stockholmsregionen. Målet är att se om det finns förbättringsåtgärder kring hur 
hanteringen av internpallarna ska se ut.  
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1.5  Frågeställningar 

I detta examensarbete har följande frågeställningar legat till grund för arbetet. Genom att 
besvara dessa frågeställningar hoppas vi kunna få en förståelse kring hur processen med 
internpallar fungerar och komma med förslag på åtgärder som kan förbättra hanteringen av 
internpallarna. Efter att ha studerat hanteringen av internpallar med hjälp av intervjuer, 
observationer och enkäter vill vi kartlägga hur flödet ser ut i dagsläget. Frågeställningarna 
som ligger till grund för kartläggningen är:  

o Vilka olika aktiviteter finns i hanteringen av internpallen på fallstudieföretaget och hur 
kopplas de ihop?  

o Finns det en brist i vad personalen vet kring de befintliga rutinerna och hur påverkar 
det hantering av internpallen på terminalen? 

Vi vill även undersöka hur hanteringen skulle kunna förbättras på deras terminal i 
Stockholmsområdet. Det kommer vi göra genom att analysera hur det ser ut i nuläget med 
hjälp av det vi kommit fram till och koppla till befintliga teorier kring ämnet. Med den 
analysen hoppas vi kunna besvara frågeställningen nedan och ta fram rekommendationer.  

o Vilka åtgärder skulle kunna förbättra hanteringen av internpallen? 

 

1.6  Avgränsningar 

I detta examensarbete har endast en terminal hos fallstudieföretaget undersökts. 
Stockholmsterminalen har varit den terminal som studerats då fallstudieföretaget har 
efterfrågat detta. Det har även undersökts hur hanteringen av internpallar ser ut på ett enskilt 
åkeri som har nära koppling till fallstudieföretaget. Fokus för att förstå hur internpallarna 
hanteras har varit att titta närmare på två av de tre olika avdelningarna som terminalen består 
av. Detta eftersom det är främst i dessa två avdelningar som internpallarna finns och 
cirkulerar.   

Det har inte gjorts någon undersökning kring hur det ekonomiskt skulle påverka 
fallstudieföretaget om ändringar kring hanteringen av internpallarna görs. Det har inte heller 
tagits någon hänsyn till hur den ekonomiska situationen på fallstudieföretaget ser ut idag. 
Detta eftersom tiden för det här projektet är begränsad.  
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Kapitel 2 

2 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som använts i detta arbete samt de ansatser som 
legat till grund och varför de varit viktiga för arbetet. Genom att använda en blandning av 
kvalitativ och kvantitativ metod kan en tydlig bild fås av hela systemet för att kunna besvara 
de frågeställningar som är ställda. Att använda sig av intervjuer, observationer och enkäter gör 
att det på ett bra sätt kan kartläggas hur systemet och processen som ska undersökas ser ut i 
dagsläget. Att endast använda sig av kvalitativ data innebär att det inte finns några siffror på 
informationen utan det är mer teoretiska svar. För att få information som går att mäta har 
enkäterna används eftersom dessa ger svar som går att mäta och ta fram statistik på. Att få 
båda typerna av information är viktiga när ett system ska studeras för att få en objektiv 
kartläggningen av nuläget. En litteraturstudie är utförd för att få teori som kan användas vid 
analys av nuläget. Genom att analysera nuläget är förhoppningen att finna vart problemet 
finns och hur det skulle kunna åtgärdas.  

 

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

Det vetenskapliga förhållningssättet i en rapport avgör hur man väljer att se problemet. I här 
fallet har systemteori valts eftersom det är en process med flera inblandade objekt som ska 
kartläggas. Metodansatsen och metodvalet beror sedan på vilket vetenskapligt förhållningssätt 
som används.  

2.1.1 Vetenskaplig ansats 

Det vetenskapliga förhållningssätt som har använts vid detta arbete är till största del 
systemteoretiskt. När det studeras hur ett system är uppbyggt är systemteori ett vanligt 
förhållningssätt. Systemteori innebär att flera objekt ses som ett system som alla påverkar 
varandra och tillför systemet egna egenskaper. Eftersom ett system består av olika objekt som 
individuellt har olika egenskaper syftar systemteorin att studera hur objekten samspelar med 
varandra och vilka egenskaper systemet erhåller. (Wallén, 1996) 

Detta examensarbete syftar till att studera en specifik process hos en kund, varvid ett 
systemsynsätt är den vetenskapliga ansatsen för detta arbete. Vid studerandet av den befintliga 
processen ska helheten studeras för att se hur de olika delarna i processen påverkar varandra 
och således bidrar till att processen ser ut som den gör. När ett arbete har ett systemsynsätt 
används ofta både kvalitativa och kvantitativa metodansatser (Fredriksson, 2015). 

2.1.2  Metodansats 

När en process studeras och undersöks för att få förståelse kring hur den ser ut och för att 
försöka finna förbättringsåtgärder är det vanligt att ha en kvalitativ metodansats. Detta projekt 
syftar till att kartlägga hur en process ser ut genom observationer, intervjuer och enkäter. Att 
använda sig av observationer för att kunna fastställa hur någonting fungerar är ett av de 
huvudskäl som finns till att använda sig av kvalitativa studier. Ett annat huvudskäl till 
kvalitativa studier är när undersökningarna gäller för saker som inte går att mätas utan endast 
syns i handlingar och kan förmedlas genom språk. Enkäterna som använts har dock resulterat 
i siffror och mätbar data, vilket är en kvantitativ metod. Syftet är att försöka förstå hur en 
process fungerar och det har i detta arbete lett till att projektet har en blandning av kvalitativ 
och kvantitativ metodansats. (Wallén, 1996) 
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2.1.3 Metodval 

I detta projekt är det en process som studerats för att se hur den fungerar i verkligheten och 
därför har fallstudie valts som metod. Fallstudier görs i syfte av att studera ett konkret fall där 
det undersöks vad som händer under verkliga förutsättningar, vilket är syftet med projektet. 
Fallstudier kan dock vara problematiska eftersom det som studeras inte nödvändigtvis sker 
regelbundet utan enstaka oförutsägbara händelser kan ske och då påverka resultatet av 
fallstudien. Det kan även vara svårt att veta om det som studeras och resultatet av det går att 
använda i andra organisationer eller processer. För att studera en process kan fallstudie dock 
vara bra eftersom det kan resultera i att få reda på om processen fungerar som den ska. I 
fallstudier används främst intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. (Wallén, 
1996) 

 

2.2 Undersökningsprocessen  

Processen till att kunna identifiera förbättringsmöjligheter på fallstudieföretagets 
Stockholmsterminal innehöll flera steg och aktiviteter. För att kunna förbättra processen kring 
internpallar på fallstudieföretaget behövdes det först tas reda på hur det ser ut i dagsläget. För 
att kunna förstå dagsläget inleddes detta projekt med att söka litteratur kring teorier. Genom 
att ta reda på information kring branschen och teorier som används kunde en förståelse skapas 
kring hur det kan se ut och inspiration till vad detta projekt behövde undersöka för att lyckas. 
När information kring relevanta teorier tagits fram söktes det även efter information kring de 
aktiviteter som behövde genomföras för att lyckas med projektet. Hur litteraturstudien gått 
tillväga går att läsa under kapitel 2.2.1, där det även finns utförligare beskrivning kring vilka 
sökord som använts. Övergripande information om fallstudieföretaget togs fram först och 
senare lades fokus på fallstudieföretagets internpallar.  

Informationssökning på fallstudieföretaget påbörjade beskrivningen av nuläget genom att 
information samlades in kring hur fallstudieföretaget är uppbyggt och hur det är tänkt att de 
ska arbeta med internpallar.  För att vidare kunna beskriva nuläget genomfördes intervjuer, 
enkäter och observationer. På vänster sida i figur 2 kan man se de aktiviteter som lett till att en 
kartläggning har kunnat tas fram. Enkäter och observationer har utförts både på terminalen 
och på ett åkeri som fallstudieföretaget samarbetar med. Intervjuer har hållits med 
arbetsledare på Stockholmsterminalen och med en medarbetare på fallstudieföretagets 
Borlängeterminal. Intervjuerna på Stockholmsterminalen har använts som hjälpmedel till en 
kartläggning och därmed även en nulägesbeskrivning av terminalen. Som kan ses till höger i 
figur 2 har intervjun med Borlänge istället används till en benchmarking mellan de två 
terminalerna Stockholm och Borlänge. Terminalen i Borlänge har valts som referensterminal 
då de enligt fallstudieföretaget har en bra och fungerande hantering av internpallen. 
Benchmarkingstudien och nulägesbeskrivningen tillsammans med de teorier som tagits fram 
har sedan legat till grund för den nulägesanalys som utförts. 
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Figur 2 - Övergripande bild av undersökningsprocessen 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Enligt Ejvegård (2009) är det vanligast att en litteraturstudie startar med en litteratursökning 
som används för att på ett effektivt sätt söka fram litteratur som är av intresse för projektet. 
För att få fram relevant teori som berör problemet hos fallstudieföretaget har litteratur som rör 
transportbranschen i olika avseenden sökts.  

Olika sökmotorer har använts för att få fram litteratur att använda som teori till projektet. 
Litteratur som rör teorierna är pallhantering, riskhantering, tredjepartslogistik, retursystem, 
terminalsystem, supply chain management, materialhantering och distribution. Informationen 
har fåtts fram genom att använda sökmotorer på internet och fysiska bibliotek. Den sökmotor 
som använts mest är Linköpings universitets biblioteks hemsida. Databaser som är 
inkluderade i denna sökmotor är bland annat Scopus, Unisearch och Web of science och 
består till största delen av vetenskapliga artiklar. Vid urvalet av betydande artiklar har 
sammanfattningen lästs för att få en uppfattning om artikeln anses relevant för detta projekt 
eller inte. 

Även litteratur rörande aktiviteter till genomförandet av projektet har studerats genom artiklar 
och böcker som fåtts fram från sökmotorer och fysiska bibliotek. För att kunna beskriva 
nuläget och identifiera förbättringsmöjligheter har intervjuer, observation, enkäter och en 
benchmarking genomförts. För att veta hur dessa aktiviteter skulle genomföras har litteratur 
som rör respektive område använts.   

2.2.2 Intervjumetodik 

Intervjuer används för att ta reda på vilken åsikt, uppfattning, kunskap och tyckande 
människor i samhället har och är en del av den kvalitativa undersökningsmetoden. Intervjuer 
består av en muntlig kommunikation mellan den intervjuade personen och intervjuaren som är 
den frågande personen. Under projektet har fem olika arbetsledare intervjuats på 
avdelningarna A, B och C där är alla ansvariga för olika skift och en i personalen på 
benchmarkingdistriktet i Borlänge. Sammanlagt har det blivit 6 intervjuer där fem av dem har 
varit muntliga och en intervju har varit skriftlig via e-post. Intervjuerna har bestått av både 
strukturerade och icke-strukturerade frågor och kan ses i bilaga 1. Enligt Ejvegård (2009) 
består intervjuer ofta av en strukturerad bas som innebär att färdigformulerade frågor finns. 
Denna strukturerade bas blandas under intervjun med icke-strukturerade frågor. De 
strukturerade frågorna är sådana som ställs likadant till samtliga som deltar i 
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intervjuundersökningen och de icke-strukturerade frågor är öppna frågor som formuleras 
under intervjuns gång (Ejvegård, 2009). 

Eftersom intervjuerna har gjorts både i syfte att genomföra en nulägesbeskrivning och en 
benchmarking har intervjuerna utförts i två olika omgångar. Den ena omgången berör 
arbetsledarna på Stockholmsterminalen och den andra rör Borlängeterminalen. Eftersom 
intervjuerna fyller olika syfte i projektet har olika frågor använts.  

Till arbetsledarna på Stockholmsterminalen har de strukturerade frågorna allmänt berört 
internpallen på företaget och de icke-strukturerade har behandlat internpallens användning på 
de olika avdelningarna och skiften. Frågorna har strukturerats så att de eftersträvar öppna svar 
från den intervjuade. Olika frågor efterfrågar olika typer av svar. Beroende på hur frågorna är 
uppbyggda kan svaren vara öppna eller bundna. Bundna innebär att svaren kommer i form av 
förbestämda alternativ, exempelvis, ja, nej och vet ej. Ett öppet svar ges istället i form av att 
den intervjuade kommenterar frågan med egna ord (Ejvegård, 2009).  

Samtliga intervjuer i projektet har gjorts med en person i taget och den intervjuade har gett 
tillstånd till ljudinspelning av intervjuerna för användning inom projektet. Intervjuerna har 
gjorts anonyma för utomstående för att få sanningsenliga svar som ger en verklighetsbaserad 
bild. Anonymiteten har även gjorts för att försäkra deltagarna om att det inte kommer att 
komma ut om de inte har full förståelse kring företaget och dess hantering av internpallarna. 
Eftersom anonymiteten ska behållas finns ett sammanfattat svar från samtliga fem intervjuer i 
kapitel 5.1 Intervjuer terminal.  

2.2.3 Enkäter  

Precis som med intervjuer är enkäter en metod för att samla in information om vad personer 
har för åsikter, uppfattning och kunskap inom ett visst ämne. Den stora skillnaden mellan 
intervjuer och enkäter är att med intervjuer används muntlig kommunikation medan en enkät 
oftast görs i pappersform där deltagarna får kryssa i sin åsikt. För att få ett ärligt och riktigt 
svar är det viktigt att det av enkäten framgår att den som svarar är anonym eller konfidentiell. 
(Patel & Davidson, 2011)  

Enkäter består ofta av frågor där svaren är bundna eller öppna. Vanligast för enkäter är 
bundna svar eftersom detta leder till att statistik enklare kan beräknas ur svaren. Men öppna 
svar kan förekomma vid de tillfällen då det efterfrågas mer information eller åsikter kring en 
specifik fråga. Vid utformandet av en enkät är det viktigt att frågorna är ordentligt 
genomtänkta och att enkäten är lagom stor. Om den är alltför omfattande kan det leda till att 
svarsfrekvensen inte blir den tänkta. För att kunna använda en enkäts resultat för att få fram 
statistik krävs det dock att svarsfrekvensen ligger kring 80 procent (Ejvegård, 2009). 
Enkäterna i detta projekt har utformats på ett enkelt sätt där det flesta frågor var bundna 
kryssfrågor och hela enkäten bestod av endast en sida. Detta för att kunna få en så hög 
svarsfrekvens som möjligt och för att få fram statistik på en rimlig tid.  

Enkäter är till skillnad från intervjuer ett snabbare och billigare sätt att samla in data på. Med 
en enkät får samtliga som deltar samma frågor och detta gör att det blir enklare att 
sammanställa de åsikter som deltagarna har. En enkät gör det även möjligt att nå ut till flera 
personer jämfört med om intervjuer skulle hållas (Ejvegård, 2009). Flödet av internpallar som 
nulägesbeskrivningen rör, hanteras till stora delar av personalen som arbetar på de skift som 
arbetsledare som intervjuats är ansvariga för. Eftersom det totalt arbetar ungefär 150 personer 
på dessa skift skulle intervjuer med alla inte hunnit med att hanteras under detta projekt. 
Därför valdes det att dela ut enkäter för att skapa en uppfattning om vad personalen som 
dagligen arbetar med internpallarna har för kunskaper, åsikter och förhållningssätt till 
internpallen. Enkäten som delades ut till terminalarbetarna kan ses i bilaga 2. Chaufförer som 
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kör transporter för fallstudieföretaget kommer även de i daglig kontakt med internpallen och 
det har därför delats ut enkäter även till dem, enkäten kan ses i bilaga 3.  

Enkäterna till terminalarbetarna gavs i förberedda buntar till samtliga arbetsledare på de olika 
skiften som vid skiftstart ansvarade för att ge ut enkäten till personalen. Det var även 
arbetsledarna som ansvarade för att samla in enkäten efter att personalen besvarat dem. Att de 
delades ut vid skiftstart när det är uppstartsmöte gjorde att det blev en gemensam aktivitet att 
besvara enkäten. Arbetsledarna tog även uppgiften på allvar vilket ledde till att det för 
personalen blev ett obligatoriskt moment på den arbetsdagen. Spridningen och insamlingen av 
enkäterna till chaufförerna gjordes med hjälp av personal från Åkeri X. När svaren från båda 
enkäterna bearbetades, analyserade och jämfördes med resultat från intervjuer och 
observationer uppkom förslag på förbättringsåtgärder som vidare beskrivs senare i rapporten. 

2.2.4 Deltagande observationer 

Observationer handlar om att studera något i sitt ursprungliga sammanhang. Den som studerar 
kan delta i händelseförloppet i olika stor utsträckning. Antingen studeras processen eller 
händelsen på håll av intressenten eller så är intressenten med i processen/händelsen som en 
del av arbetslaget samtidigt som denne observerar. Observationer kan göras dolda eller öppna, 
där dolda innebär att den som studerar inte berättar att observation görs och tar anteckningar i 
hemlighet medan en öppen innebär att samtliga inblandade är medvetna om att observation 
görs (Wallén, 1996). Tanken med observationerna var att undersöka om det fanns en 
avvikelse mellan verkliga händelser i flödet med rutiner kring hur det skulle gå till och vad 
som framkommer på intervjuer och enkäter. Observationerna har även studerats och jämförts 
med den litteratur som tagits fram för att se om händelserna stöds av teorierna. 

Observationerna i projektet har utförts på fallstudieföretagets Stockholmsterminal och på ett 
av fallstudieföretagets samarbetsåkeri där fokus har legat på att undersöka hur personalen 
arbetar och hanterar internpallarna. Samtliga observationer har inneburit att processen har 
studerats på håll. På åkeriet utfördes två observationer under samma dag men olika tider och 
områden. Observationerna var delvis dolda då det egentliga syftet med observationen inte 
sades till chaufförerna även om de visste om observatörernas arbete kring internpallen. 

Observationerna på Stockholmsterminalen är utförda under olika tidpunkter och på olika 
platser där internpallen hanteras i det dagliga arbetet. Under observationerna har anteckningar 
förts kring vad som setts och vad som framkommit under frågor ställda till personalen. På 
vissa områden har observationer utförts flera gånger för att få en bättre uppfattning om hur 
arbetet går till. De observationer som är utförda har varit öppna observationer eftersom 
samtliga på arbetsplatsen har vetat om det projekt gjorts angående internpallen. Genom att 
personalen vetat om observationerna har frågor kunnat ställas och det har även hänt att 
personal kommit fram för att ge sin version om varför det är ett problem med internpallarna.  

Nackdelen med att utföra öppna observationer är att personlig information från de 
observerade kan gå förlorad eftersom personliga band med de observerade inte bildas på 
samma sätt som i en dold observation där observatören är en del av arbetslaget (Holme & 
Solvang, 1997). Eftersom personalen har varit medvetna om projektet under hela projekttiden 
har det inte funnits möjlighet till att göra dolda observationer. Det anses inte heller att detta 
projekt hade gynnats mer av dolda än öppna observationer eftersom det är av intresserade att 
få en övergripande bild av flödet av internpallar.  
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2.2.5 Kartläggning  

När gods förflyttas med hjälp av tredjepartslogistik eller andra samordnade transporter 
innebär det att flera flöden samspelar och tillsammans bildar en kedja av flöden. Materialet 
ska förflyttas från en plats till en annan och denna förflyttning görs i ett så kallat 
materialflöde. Ofta förflyttas godset på en lastbärare vilken blir den centrala delen av flödet. 
Lastbäraren förflyttas från A till B med hjälp av ett eller flera transportmedel, via terminal, 
genom direktleverans eller på annat sätt. Lastbäraren kan kallas för en resurs som inte 
förbrukas utan endast konsumeras i flödet och ingår i ett resursflöde. Den konsumerade 
resursen behöver komma tillbaka till sin utgångspunkt för att resursflödet ska fungera. 
(Lumsden, 2012) 

För att flödet av gods ska fungera behövs även ett flöde av information mellan de inblandade 
företagen, ett informationsflöde. Information för att allt ska fungera, vad de inblandade 
företagen har för villkor och krav, specifikationer och bestämmelser om förflyttningen av 
godset och annat som kan vara av intresse för att flödet ska fungera. Utöver flödet av 
information handlar det även om ett flöde av kapital, ett kapitalflöde. (Lumsden, 2012) 

För att kunna identifiera förbättringsmöjligheter av hanteringen av internpallar behöver det 
finnas en förståelse för hur det ser ut i nuläget. Eftersom en kartläggning är till för att få en 
förståelse för ett flöde eller process genom att det görs en strukturerad beskrivning valdes det 
att utföra en beskrivning av nuläget med hjälp av en kartläggning. Genom att studera hur en 
process går till skapas en bild av hur processen eller flödet ser ut (Damelio, 2011).  

Som Oskarsson et al. (2013) skriver är det en fördel att utföra en enklare grov kartläggning 
först som sedan succesivt kan förfinas. En detaljerad kartläggning kräver mycket tid och för 
att få fram relevant information ska resurser läggas på att göra kartläggningen mer detaljerad 
på rätt områden. I det här projektet har fokus legat på resursflödet, informationsflödet och 
sambandet mellan dem. Genom att kartlägga flödet av internpallen konstruerades det en 
process att analysera och arbeta vidare med.  

Kartläggning eller flödesanalys som det även kan kallas kan vara en del av den fallstudie som 
görs i en kvalitativ undersökning. Kartläggningen används för att få en förståelse kring hur en 
process eller ett flöde fungerar, till skillnad från en fallstudie som syftar till att besvara 
frågorna hur och varför. 

2.2.6 Benchmarking 

Ordet benchmark kan definieras som en referenspunkt att sträva efter. Referenspunkten ska 
vara den bästa processen som känns vid för det studerade systemet. Metodiken för 
användning av en benchmark kallas för benchmarking och behandlar det studerade företaget i 
relation till referenspunkten. Benchmarking innebär därmed att en jämförelse görs mellan det 
studerade företagets och referensföretagets processer (Andersen & Pettersen, 1997).  I det här 
projektet har valdes det att använda benchmarking som metod till att jämföra 
Stockholmsterminalen med Borlängeterminalen. Borlängeterminalen anses från 
fallstudieföretags håll vara en av de terminaler som har den bästa hanteringen av internpallar. 
Benchmarkingen med Borlängeterminalen gjordes i hopp om att kunna identifiera skillnader 
och likheter med Stockholmsterminalen för att kunna analysera och att det tillsammans med 
intervjuer, enkäter, litteratursökning och observationer skulle leda till förbättringsåtgärder. 
Detta eftersom det huvudsakliga syftet med benchmarking enligt Andersen & Pettersen 
(1997) är att det studerade företagets processer ska förbättras och jämförelsen med 
referensföretaget är hjälpmedlet till denna förbättring.  
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Benchmarking kan göras på flera olika sätt beroende på vad det är som ska jämföras och med 
vem det jämförs med. Det kan vara prestation, strategier och processer som jämförs och dessa 
kan jämföras internt, med konkurrent, funktionellt eller generiskt (Andersen & Pettersen, 
1997). I det här projektet är det processer som har varit fokus för benchmarkingen och som 
tidigare nämnt har jämförelsen gjorts internt.  

När intern benchmarking genomförs är det första som behöver göras att identifiera 
vilken/vilka processer som är i behov av förbättring. Själva genomförande när identifiering är 
gjord består sedan av 4 steg.  

1. Planering av undersökningen  
2. Insamling av information 
3. Analysering av informationen 
4. Implementering  

När dessa steg är genomförda finns förhoppningsvis en förbättrad process hos det studerade 
företaget. (Ronco, 2012) 

 

2.3 Trovärdighet 

Det är viktigt att en undersökning har både validitet och reliabilitet för att ses som trovärdig. 
Efter förklaringen av respektive begrepp finns det beskrivet hur hänsyn har tagits för att 
uppnå validitet och reliabilitet i detta projekt. 

2.3.1 Validitet  

Validitet är att säkerhetsställa att det som undersöks faktiskt är det som avses att undersökas. 
Det vill säga har undersökningen utförts så att det som i teorin skulle undersökas faktiskt har 
blivit undersökt i praktiken. Genom att kontrollera validiteten vill man säkerhetsställa att den 
metod som använts för att undersöka faktiskt var den metod som lämpade sig bäst. (Bjereld et 
al, 2009) 

I detta projekt har validiteten kontrollerats genom att resultaten från undersökningen har 
analyserats och undersökts för att ta reda på om resultatet hade kunnat fås genom att använda 
en annan metod. Resultatet som har efterfrågats i detta projekt har varit åsikter kring och den 
faktiska användningen av internpallar. Eftersom detta inte är något som kan vara svårt att 
mäta i siffror är kvalitativ och kvantivativ studie med intervjuer, observationer och enkäter 
metoder som har ansetts passande för att få fram rätt sorts resultat. 

Insamlat material från intervjuer och enkäter jämfördes med observationer för att säkerställa 
att rätt data fåtts in från intervjuer och enkäter. Innan enkäterna delades ut och intervjuerna 
hölls bestämdes vad som skulle frågas utefter vad som framkommit under observationer och 
diskussioner under projektets gång, detta för att säkerställa att den data som samlades in var 
den som behövdes. Data som tagits från intranätet kring tidigare arbeten på fallstudieföretaget 
som behandlat internpallen har använts för att validera att det vi undersöker behöver 
undersökas.  

Flödesbeskrivningen av avdelningarna validerades genom att kontrollera så att kartläggningen 
stämmer överens med verkligheten och beskriver det flöde som är tänkt att beskrivas genom 
att ta bort andra flöden som händer i verksamheten. När kartläggningen togs fram gjordes det 
i etapper, först togs en grov beskrivning av flödet fram för att kontrollera så att de delarna 
stämmer överens med verkligheten. Därefter blev flödesbeskrivningen mer och mer detaljerad 
och hela tiden kontrollerades så att rätt mängd data fanns med för att undersöka processen och 
varken ha med mer eller mindre information än nödvändigt för att göra det tydligt att det är 
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just det flödet som avses att undersökas som undersöks. Detta validerades genom att 
kontrollera så att samtliga aktiviteter rör det berörda flödet och stämmer överens med 
verkligheten. Handledare och ledningen på fallstudieföretaget har under hela projektet fått 
tillgång till den information som framkommit under tidens gång för att få komma med åsikter 
kring processen och informationen.  

2.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är istället ett mått på hur undersökningen faktiskt gått till. Det handlar om hur 
utövaren har utfört den tänkta metoden. Om det har blivit fel någon gång under tiden, varit 
slarv med siffror eller om undersökningen har utförts på ett korrekt sätt är några faktorer som 
skulle kunna påverka reliabiliteten av en undersökning. Det kan vara svårt att få samma 
resultat när det handlar om intervjuer och observationer eftersom det är mänskliga faktorer 
som spelar in. Det går att uppnå hög reliabilitet utan att underökningen skulle vara valid 
eftersom man kan ha fel metod men utföra den korrekt. Det går däremot inte att ha hög 
validitet utan att ha hög reliabilitet på en undersökning. (Bjereld et al, 2009) 

Reliabiliteten har säkerhetsställts genom att enkäter, intervjuer och observationer har blivit 
noga granskade och diskuterade innan de blev utförda. Under intervjuerna användes 
strukturerade frågor för att säkra att arbetsledarna skulle få samma möjligheter till att beskriva 
deras syn på verksamheten och problemet. Observationer genomfördes flera gånger på de 
olika avdelningarna för att säkerställa att den information som fåtts fram inte är en 
engångsföreteelse. Observationerna jämfördes med det som framkommit under enkäterna för 
att kontrollera så att båda metoderna ger samma resultat gällande internpallen. Enkäterna 
utformades på liknande sätt för de båda undersökningsgrupperna den utfördes på för att kunna 
jämföra och säkerställa att rätt information fås in och att den kan hanteras för att stödja 
projektets resultat. Detta gjordes även för att säkerställa att det som framkom genom 
undersökningen var det som efterfrågades och som var av värde för projektets syfte. För 
enkäterna som delades ut till chaufförerna hade en högre svarsfrekvens kanske kunnat uppnås 
om författarna själva hade stått och delat ut enkäterna på morgonen. Enkäterna delades istället 
ut av personal som kanske inte lyckades framföra hur viktigt det var att chaufförerna svarade 
på enkäterna. Vilket gjordes för den enkät som delades ut hos terminalpersonalen och där 
erhölls även en högre svarsfrekvens.  

Eftersom det varit mest kvalitativa metoder som använts i projektet är det svårt att upprepa 
undersökningen och få samma resultat. Den kvantitativa data som insamlats kommer från 
enkäter och även om enkäterna lämnas ut på samma sätt med samma frågor behöver inte 
statistiken se likadan ut. Det gör att det blir svårt att få en bra intersubjektivitet, dvs. att man 
får samma resultat vid upprepning (Bjereld et al, 2009). Observationer under längre tid ger en 
högre reliabilitet, det som kan ha missats i detta projekt är bland annat säsongsvariationer 
eftersom projektet endast utförs under några veckor på våren.   
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Kapitel 3 

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som ska ligga till grund för detta projekt. 
Fallstudieföretaget verkar inom transportbranschen och består av terminaler runt om i 
Sverige. Det är därför intressant att få en inblick i hur terminaler fungerar och hur dess 
struktur kan påverka flödet. Materialhantering och distribution är två logistikaktiviteter i 
försörjningskedjan som transportföretag och tredjepartslogistikföretag arbetar med. Hur ett 
företag planerar och utför de aktiviteter som berör materialhantering och distribution påverkar 
hela försörjningskedjan och är därför viktigt att tänka på.  

Det är idag viktigt för företag att det inte bara finns ett fungerande distributionsnätverk utan 
det är även viktigt att det finns fungerande retursystem. Retursystem är nära kopplat till 
lastpallar eftersom det är en tillgång som företaget vill ska återvända efter att de gått till kund, 
vilket kan liknas med produkter som efter deras livscykel hos kund ska återvända till 
leverantören. Riskhantering handlar om att behålla den effektivitet som finns i flödena 
samtidigt som konsekvenserna av riskhändelserna ska elimineras. Det gäller att säkra flödena 
så att företaget får en bättre kontroll på vart lastpallarna är och att de faktiskt återvänder till 
företaget.  

Supply chain management är en övergripande teori som handlar om att se hela flödet i ett 
företag. Det handlar om att se flödeskedjan ur ett helhetsperspektiv och att utveckla flöden i 
kedjan till hela kedjans bästa. Detta innebär att det mest fördelaktiga inte alltid är att se till sitt 
eget bästa utan att se till helhetens bästa. Paulsson et al (2013) menar att ett viktigt 
konkurrensmedel idag är flödeseffektivitet och för att uppnå det är det viktigt att alla flöden i 
kedjan jobbar integrerat mot ett gemensamt mål, nämligen att bli så effektiva som möjligt och 
därmed vinna konkurrensfördelar. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) är logistiksystemen idag 
även mer integrerade med globala aktörer och snabba förändringar på marknaden innebär en 
ökad osäkerhet för de inblandade företaget och ställer krav på ökad kunskap om hantering av 
risksituationer.  

 

3.1  Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik, TPL, är ett uttryck för företag vars affärsidé är att erbjuda olika 
logistiklösningar och helhetslösningar av transporter av produkter till andra företag. 
Oskarsson et al (2013) menar att helhetslösningen förutom transporten även kan innehålla 
lagerhållning av produkten och för att helhetslösningen ska bli intressant att köpa som ett 
paket jobbar TPL-företagen med att kunna erbjuda sina kunder låga kostnader, korta ledtider 
och leveranspålitlighet. För att en lösning ska definieras som tredjepartslogistik och inte 
enbart som en logistiklösning finns enligt Wagner & Sutter (2012) ett antal kriterier som ska 
vara uppfyllda. Kriterierna innefattar bland annat att TPL-företaget ska kunna erbjuda ett brett 
utbud av olika tjänster för sina kunder som dessutom ska vara kundspecifika. Samarbetet 
mellan TPL-företaget och kunderna ska även pågå under en längre period och det ska under 
den tiden finnas ett kontrakt som avser att de inblandade företagen gemensamt ska främja 
samarbetet och fördela risker och fördelar på ett rättvist sätt. Bara för att ett TPL-företag 
erbjuder helhetslösningar behöver de inte själva stå för alla delar i kedjan. De kan i sin tur leja 
ut tjänster på andra företag. Transporter, försäkringar och faktureringar är tjänster i 
verksamheten som skulle kunna hanteras av andra företag.  
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Det finns olika typer av TPL-företag som är inriktade på olika typer av logistiklösningar. Det 
är allt från komplexa system till väldigt enkla och grundläggande transportlösningar. Att TPL-
företag tillhandahåller lösningar för flera företag samtidigt är vanligt och enligt Wagner & 
Sutter (2012) blir TPL-företaget en del i ett komplext logistiksystem. Det är även vanligt att 
det finns flera åkerier inblandade i systemet, precis som kunder som direkt eller indirekt vill 
ha hjälp med transport och logistiklösningar.  

För att TPL-företag ska bli lönsamma anser Ahl & Johansson (2002) att det krävs en hög 
fyllnadsgrad vid leveranser och att det finns många eller stora kunder att arbeta med. Det är 
därför av vikt att hela tiden jobba med att skapa nya kundrelationer för att ha ett brett 
kundnätverk. Många TPL-företag använder sig av terminaler för att kunna samlasta produkter 
från olika företag och fyllnadsgraden i transportmedlet blir bättre vilket leder till att 
kostnaderna kan sänkas. Returhanteringen blir med terminaler och samlastningen enklare att 
ordna för de kunder som efterfrågar det. Det är även viktigt att kunna erbjuda hög 
leveranspålitlighet och korta ledtider, för att kunna göra det behöver TPL-företaget ha 
regelbundna transporter till och från kund (Oskarsson et al., 2013).  

Ett TPL-företag arbetar oftast med blandade typer av produkter som är av olika storlekar. När 
ett TPL-företag jobbar med både paket och gods på lastpall på ett och samma ställe kan det 
innebära ökade kostnader och komplexare system eftersom de olika typerna av gods innebär 
olika typer av kompetens och utrustning. Det är även svårare att få stordriftsfördelar om flera 
flöden hanteras på samma yta. Andra svårigheter med att vara ett TPL-företag är att det kan 
vara svårt med kommunikationen med kund om denne inte vet vad ett TPL-företag innebär 
och vad de kan erbjuda. Dokumentation är därför ett viktigt inslag där både kund och TPL-
företaget godkänt det som bestämts vid tillfället. Om kommunikationen är dålig mellan kund 
och företaget kan även ryktet bli dåligt. (Ahl & Johansson, 2002) 

Aktiviteter som normalt finns hos ett tredjepartslogistikföretag kan ses i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 - Hantering av gods hos ett tredjepartslogistikföretag (Ahl & Johansson, 2002) 

Aktivitet Innehåll 

Godsmottagning Kontroll av gods mot fraktsedel 

Kvittens av fraktsedel 

Rapportering av skadat/felaktigt gods 

Inlagring Förflyttning av gods till lager 

Rapportering av lagrat gods 

Lagerhållning Godset finns på hylla, pall eller annat i lagret 

Rapportering av vad som finns tillgängligt 

Expeditering Plockning av gods 

Packning av plockat gods 

Förberedelse för leverans 

Rapportering av klart för leverans 

Leverans Leverans till kund 
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3.2  Terminalverksamhet  

Det är vanligt att företag inom transportbranschen eller TPL-företag använder sig av 
terminaler i sin verksamhet. Lumsden (2012) menar att en terminal ofta används för att kunna 
samlasta gods mellan större städer och för att på sista terminalen dela upp godset för 
distribution till slutkund. Mellan terminalerna används således konsolidering och vid 
terminalerna samlas gods in och delas ut beroende på om godset är på väg till en annan 
terminal eller till kunder. Eftersom det är vanligt att transporterna går mellan samma 
terminaler säger Jonsson & Mattson (2011) att det är vanligt att terminalerna använder sig av 
tidsbunden trafik mellan terminalerna. Tidsbunden trafik innebär att transporterna går på 
bestämda tider och att antalet transporter bestäms utifrån den mängd gods som transporteras.  

Vid användning av terminaler menar Lumsden (2012) att fyllnadsgraden i transporterna 
mellan terminaler kan öka eftersom det blir större volymer gods som avgår samtidigt. För att 
även lyckas få en effektiv trafik mellan terminalerna anser Jonsson & Mattson (2012) att det 
är viktigt att efterfrågan är någorlunda jämn över tiden. Om man arbetar med tidsbunden 
trafik mellan terminalerna blir det lättare för terminalerna att planera när inleveranser och 
utleveranser ska ske. 

Lumsden (2012) åsyftar också på att utformningen av en terminal beror på vilket flöde som är 
tänkt att passera. Det finns flertalet olika utformningar, allt från rakt flöde till cirkulerande. De 
olika utformningarna brukar delas in i fyra olika typer av utformning. Många terminalers 
utformning består av kombinationer av de olika typerna. Den första typen av utformning är 
genomströmning där terminalens funktion är att underlätta omlastningen mellan 
transportmedel. Denna typ av terminal blir ofta smal eftersom det ska vara kort avstånd 
mellan ankomst- och avgångsporten. De transporter som ankommer och avgår ska helst ha 
egna portar som de alltid använder, vilket leder till att det ofta blir många portar på 
terminalen. Den andra typen av utformning är cirkulation där godset ankommer till terminalen 
och sedan cirkulerar inne i terminalen tills det kommer till rätt avgångsport. Tack vare att 
godset cirkulerar inne på terminalen kan portarna användas både för ankomst och avgång 
eftersom det skapas ett tidsfönster då godset sorteras. Distributionsterminaler och 
postterminaler är exempel på terminaler som ofta har denna typ av utformning. Figur 3 visar 
de båda utformningarna genomströmning och cirkulation.  

 
Figur 3- Terminalstrukturerna genomströmning(till vänster) och cirkulationsflöde(till höger) (Lumsden, 2012) 

Den tredje typen av utformning är cirkulation med central flödeskund och den har samma typ 
av funktion som cirkulationsutformning men har även ett centralt inflöde. Ett centralt inflöde 
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innebär att det finns ett inflöde utöver portarna där gods ankommer. Exempelvis kan det vara 
att det kommer gods på tåg och då ankommer det godset in centralt medan godset från 
exempelvis lastbilar ankommer genom portarna. Vanliga terminaler med denna utformning är 
godsterminaler med styckegods. Hur en terminal med cirkulations- och centralflöde ser ut kan 
ses i figur 4 tillsammans med den fjärde och sista utformningen, flödeslagring. Flödeslagring 
är uppbyggt på samma sätt som cirkulationsutformningen men här finns det även 
lagringsmöjligheter för godset. (Lumsden, 2012) 

 
Figur 4- Terminalstrukturerna cirkulation med centralt flöde(till vänster) och genomströmning(till höger) 
(Lumsden, 2012)  

3.2.1 Cross docking 

”Cross docking” är ett uttryck för en terminal där tanken är att godset inte ska stanna särskilt 
länge på terminalen, utan ju mindre tid godset spenderar på terminalen desto bättre (Apte & 
Viswanathan, 2000). Godset maganiseras alltså inte på terminalen och enligt Bujis et al 
(2014) är ett vanligt kriterium att godset inte heller ska befinna sig på terminalen längre än 24 
timmar. Enligt Apte & Viswanathan (2000) är tanken med cross docking att godset på 
terminalen endast ska förflyttas från det ankommande transportmedlet till nästa 
transportmedel utan att behöva lagerföras på terminalen. Processen handlar alltså om att 
förflytta gods mellan distributionsnoder utan att det lagerförs någonstans på vägen. 

Det är vanligt att leveransföretag använder sig av konceptet cross docking, eftersom allt gods 
som anländer till deras terminaler endast ska bli sorterade och därefter lastade på nästa bil för 
att kunna bli levererade vidare så snabbt som möjligt (Apte & Viswanathan, 2000). Genom att 
använda sig av cross docking på terminalerna skriver Bujis et al (2014) att fyllnadsgraden på 
transporten kan ökas eftersom godset samlastas mellan terminalerna och att det blir mindre 
hantering på terminalen eftersom godset aldrig lagras och aktiviteter som inleveranser och 
plockning inte längre behöver utföras. 

Bujis et al (2014) säger att ett nätverk som använder sig av cross docking-terminaler kan vara 
utformade på olika sätt. När det endast är en cross docking-terminal i nätverket finns det tre 
vanliga utformningar som kan ses i figur 5. Det är varianterna få-till-många, många-till-få och 
många-till-många, där antalet anger hur många kunder/leverantörer som ingår på vardera 
sidan om terminalen. Många-till-många utformning är vanligt när man har 
paketleveransföretag där det är mindre gods som transporteras. Då finns det ofta ett 
sorteringssystem inne på terminalen för att hanteringen ska skötas snabbt och smidigt. 
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Figur 5 - Tre vanliga utformningar av nätverk med endast en cross docking-terminal (Buijs et al., 2014) 

När ett nätverk innehåller flera cross docking-terminaler ser utformningen av nätverket lite 
annorlunda ut. Om det ingår flera cross docking-terminaler finns det ofta en större cross dock-
terminal i mitten och sedan flera mindre cross dock-terminaler runt omkring. Att ha detta 
nätverk är vanligt hos leveransföretag där godset ska kunna skickas mellan olika terminaler 
och sedan ut till kunder i närområdet. (Buijs et al., 2014)  

 

3.3  Materialhantering 

Materialhantering är enligt Siddhartha (2008) en aktivitet i ett företags försörjningskedja där 
material på något sätt hanteras. Materialhantering kan enkelt översättas till aktiviteter som 
lastning, förflyttning och avlastning av olika typer av material. Ofta talas det om 
materialhantering inom industrin och då refererar man ofta till allt sorts material som hanteras 
under produkttillverkningen. Det kan till exempel vara allt från råmaterial och 
halvproducerade produkter till färdiga produkter. Siddhartha (2008) menar också att hantering 
av material inte bara sker under tillverkningen utan i hela kedjan från att råmaterialet kommer 
till tillverkningen till dess att den färdiga produkten blir levererad till slutkund. Att hantera 
material räknas inte till själva produktionen utan ses inom industrin som en aktivitet som är 
nödvändig men som inte skapar något värde för produkten. Eftersom aktiviteten inte skapar 
något värde är det en aktivitet som bör minimeras i största mån för att kunna minska 
kostnaderna.  

Att ha en välfungerande materialhantering är viktigt för företag eftersom det ofta kan leda till 
en ökad produktivitet och att företaget genom det blir mer lönsamt. Det är således viktigt att 
företag ser över hur deras materialhantering ser ut för att säkerhetsställa att den är optimal för 
just deras verksamhet. Att använda samma strukturer för materialhantering som ett annat 
företag behöver nämligen inte vara det optimala eftersom materialhanteringen beror på hur 
den egna verksamheten ser ut. Att ha en materialhantering som är designad efter den egna 
verksamheten kan leda till att företaget kan minska kostnader kopplade till materialhantering, 
mindre skador på materialen och öka upp leveransservicen mot kunderna. (Siddhartha, 2008) 

 

3.4  Distribution 

Distribution är den aktivitet i försörjningskedjan där de färdiga produkterna levereras till 
slutkunden (Oskarsson et al., 2013). Det innebär alltså att företagets färdiga produkter på ett 
effektivt sätt ska göras tillgängliga för kunderna utifrån den efterfrågade leveransservicen. 
Distribution kan se ut på olika sätt och i industrin är det vanligt att varorna levereras direkt till 
kunderna eller att återförsäljare används. De som utför tjänsten distribution kallas 
distributörer (Oskarsson et al., 2013). Det kan vara företaget själva som utför leveranserna 
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eller att de hyr in tjänsten av ett TPL-företag eller transportföretag. Som distributör ska man 
således se till att transportera produkterna från leverantören till kunden. 

Costantino (2013) skriver att ett vanligt synsätt är att distributionen är en del av 
försörjningskedjan och då innebär den sista delen mot kund. Vid planering av 
försörjningskedjan spelar distributionen en viktig roll eftersom den måste fungera på ett 
effektivt sätt så att företaget kan möta kundernas förväntade leveransservicenivåer. Det finns 
flera olika sätt att utföra distributionen men Oskarsson et al (2013) menar att de fyra 
vanligaste distributionskanalerna är att man antingen distribuerar direkt till kunden, att man 
går via en grossist, via en detaljist eller att man går via både en grossist och en detaljist. 

Vid planering av distributionsnätverkets utformning är det många olika faktorer som måste tas 
i beaktande och detta gör att strukturen och modellen bakom nätverket kan bli väldigt 
komplex för att kunna finna den optimala strukturen för verksamheten (Costantino, 2013). 
Många företag är idag även globalt aktiva vilket gör att det blir flera faktorer att ta hänsyn till 
när ett företag ska designa eller förbättra sitt globala distributionsnätverk. Olhager et al (2015) 
fastslår att det för företag är viktigt att ha ett bra utformat distributionsnätverk eftersom det 
kan skapa en stor konkurrensfördel gentemot andra företag. Ett bra distributionsnätverk gör 
till exempel att företaget kan upprätthålla en bra leveransservice mot kunderna. 

 

3.5  Retursystem 

Precis som det är viktigt för ett företag att ha ett bra distributionsnätverk har det blivit 
viktigare att företagen också har ett fungerande retursystem. Ett retursystem handlar om att ha 
ett fungerande flöde av produkter från sina kunder tillbaka till företaget (Alinovi et al., 2012). 
Gupta (2013) menar att retursystem skiljer sig mot vanlig distributionslogistik eftersom vanlig 
distributionslogistik oftast går från en nod till flera mindre noder, retursystemen går istället 
från flera mindre noder tillbaka till den stora ensamma noden. Att ha ett väl fungerade 
retursystem är viktigt för ett företag, eftersom ett retursystem som inte fungerar kan det leda 
till stora kostnader. Retursystem har den senaste tiden blivit mer intressant för företag 
eftersom det kan leda till att man skapar konkurrensfördelar mot andra företag (Alinovi et al., 
2012).  

Retursystem har en stor betydelse för företagen, varför det skulle kunna ses som en viktig 
strategisk fråga för ett företag. Att inkludera retursystem i ett företags strategiska planering är 
en utmaning men viktigt eftersom allt runt retursystemet påverkar företaget. För att 
framgångsrikt inkludera retursystem i den strategiska planeringen bör företagen tänka på vilka 
storlekar på partier som man kan återta, hur man kan använda sig av de återvändande 
produkterna i sin egen tillverkning för att få en bra effektivitet, vilka strategier som företaget 
ska använda sig av när det kommer till hur produkterna ska inhämtas från kunderna och hur 
företaget ska göra för att distribuera ut de återanvända produkterna på marknaden. (Das, 
2012) 

Flöden tillbaka till företaget kan bestå av både produkter och logistiska tillgångar (Alinovi et 
al., 2012). Produkter som återvänder till företaget kan återanvändas i nya produkter eller på 
annat sätt tas tillvara på. Produkterna som kommer tillbaka till företagen saknar ofta 
förpackningarna och det gör att de kan vara svåra att identifiera. Att de saknar förpackningar 
skapar även problem vid transporter eftersom det blir svårare att transportera de tillbaka till 
företaget om det saknas förpackningar och emballage (Gupta, 2013). Det är viktigt att 
tillgångar återvänder till företaget för att ur en kostnadssynpunkt minska den totala kostnaden. 
För att få tillgångar och produkter att återvända till företaget kan en returpolicy användas, där 
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företaget med hjälp av ekonomiska styrmedel kan påverka sina kunder att återlämna 
produkter och tillgångar (Alinovi et al., 2012).  

Ur ett miljöperspektiv har retursystem de senaste åren blivit ett uppmärksammat ämne. 
Genom att använda sig av retursystem kan företag på ett nytt sätt arbeta tydligare med hållbar 
utveckling genom att ta större ansvar under hela produkternas livscykler. Genom att ta hand 
om produkterna i deras slutskede minskar avfallet och gör att företagen också kan bli mer 
resurseffektiva eftersom de kan återanvända delar av produkterna. Detta hjälper företagen att 
skapa en miljö-image gentemot sina kunder. (Das, 2012) 

 

3.6  Risker  

En risk är en händelse som i ett scenario antas vara mer eller mindre sannolik att inträffa, 
dessutom innebär en riskhändelse i det här fallet de konsekvenser som kan tänkas uppstå av 
den inträffade händelsen (Paulsson et al., 2013). Riskhantering handlar om att hantera risker 
som tidigare har hänt och som i framtiden kan uppkomma på företaget. Det gäller att se 
företaget som ett supply chain system och att jobba med riskhantering i hela flödet (Ekwall & 
Rolandsson, 2011). För att kunna rangordna de risker som finns kan en riskanalysmatris 
användas. 

3.6.1 Riskhantering 

För att kunna arbeta med riskhantering fordras att händelser arkiveras i ett utförligt 
förfarande. Detta eftersom det är tidigare händelser som ligger till grund för att företagen ska 
kunna jobba med att eliminera risken att de händer igen eller att liknande händelser inträffar. 
(Ekwall & Rolandsson, 2011) 

Paulsson et al (2013) menar att ett avbrott i ett flöde är en risk som kan få konsekvenser för 
såväl det företaget som står ansvarig för avbrottet som för andra företag. Detta eftersom ett 
flöde inte sällan består av flera aktörer i olika led. Ju fler led det finns i kedjan och ju mer 
integrerade, globalt utspridda och specialiserade företagen och flödeskedjorna är desto 
känsligare är de för risker av olika slag. Om det finns buffertar och stora tidsmarginaler är inte 
företaget till lika stor del mottagligt för de konsekvenser som kan uppkomma om en 
riskhändelse uppstår. En annan risk är enligt Ekwall & Rolandsson (2011) olagliga handlingar 
som kan förekomma på företaget. Dessa olagliga handlingar kan få följder för såväl 
medarbetare som för företaget.  

Inom transportsektorn handlar det om att jobba med transportsäkerhet och säkerställa att 
infrastruktur, produkter, fordon, system och medarbetare inte råkar ut för konsekvenser av 
riskhändelser. Dessa riskhändelser skulle kunna förknippas med bland annat olagliga 
handlingar och personlighetsfaktorer. Olagliga handlingar kan i transportsektorn vara 
relaterade till gods och handlar om att godset försvinner från flödet. För att hantera 
försvinnandet av gods har teknik tagits fram som tillåter konsumenter och säljare att spåra 
godset, vilket ses som en hantering av ett riskscenario. Brister i information är en annan 
riskhändelse som kan få konsekvenser på hela eller delar av flödet. (Ekwall & Rolandsson, 
2011) 

Ett ställningstagande som är viktigt att förhålla sig till är hur effektivitet kontra säkerhet ska 
behandlas. Ett effektivt flöde är ofta mer utsatt för riskers negativa konsekvenser än ett flöde 
med större marginaler mellan händelserna. Det är av vikt att ta ställning till hur mycket 
effektiviteten kan och ska sänkas för att företaget inte ska förlora för mycket på det men 
samtidigt få säkrare flöden. Det gäller att hitta en jämviktszon mellan de två begreppen. 
(Paulsson et al., 2013) 
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3.6.2 Riskanalysmatris 

Att använda sig av riskanalysmatriser kan hjälpa till att rangordna olika risker för att det 
tydligt ska ses vilka risker som är farligast för företaget (Haimes, 1998). En riskanalysmatris 
är enligt Levine (2011) ett hjälpmedel som används för att hantera risker och dess 
konsekvenser. Matrisen består av två axlar, en för graden av sannolikhet och en för graden av 
konsekvens. De båda axlarna är i detta projekt klassificerade mellan ett och fyra, där ett är låg 
sannolikhet/konsekvens och fyra är hög sannolikhet/konsekvens. För sannolikheten motsvarar 
varje siffra ett spann på 25 %, exempelvis betyder siffran 2 att sannolikheten är 25-50 % för 
händelsen att inträffa. Konsekvensen bedöms genom att klassificera händelsen mellan 1 och 4 
där 1 innebär att om händelsen inträffar så har det knappt någon påverkan och 4 utgör en 
allvarlig effekt. Varje händelse tilldelas ett risknummer efter att ha analyserats på sannolikhet 
att riskhändelsen inträffar och konsekvensen av att den skulle inträffa. Bedömningen av 
sannolikheten och konsekvensen görs av en person eller grupp som är insatta i ämnet och har 
förmågan att uppskatta riskens innebörd (Levine, 2011).  

Det finns tre olika kategorier för de risknummer som finns med i matrisen och kategorierna är 
framställda i olika färger som beskriver hur allvarlig risken är (Levine, 2011). Beroende på 
hur allvarlig risken är får den olika höga risknummer och utefter risknumret kan riskerna 
rangordnas. Haimes (1998) menar att genom att rangordna de risker som upptäcks med hjälp 
av en riskanalysmatris kan ett företag enklare ta beslut för att åtgärda risken, eftersom en 
rangordning tydligt visar på vilken risk som bör behandlas först. Om riskanalysmatrisen och 
rangordningen utförs på ett effektivt och pålitligt sätt kan den utgöra ett hjälpmedel för att 
reducera riskerna inom ett företag.  

I figur 6 är färgerna kompletterade med siffror för riskhändelsen. Den gröna färgen har 
siffrorna 1-4 och representerar ett litet problem, gul färg har siffrorna 6-9 och anses vara ett 
medelsvårt problem och den röda färgen och siffrorna 12 -16 representerar ett svårt problem. 
Siffrorna fås fram genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen.  

 

 

Figur 6 - Riskanalysmatris  
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Kapitel 4 

4 Fördjupad bakgrund 
Det kommer i detta kapitel att förklaras lite närmare hur fallstudieföretagets struktur ser ut, 
vilka olika lastpallar som fallstudieföretaget använder sig av, vad tanken med internpallarna är 
och hur det fungerar samt hur fallstudieföretaget tidigare har arbetat med att försöka åtgärda 
problemet med svinn av internpallar. Detta har undersökts för att få en större kunskap om hur 
det fungerar på fallstudieföretaget och för att kunna se om det finns tidigare åtgärder som varit 
bra eller mindre bra. Informationen som är skriven i detta kapitel kommer framförallt från 
fallstudieföretaget och eftersom de valt att vara anonyma anges inga referenser på dessa delar.  

 

4.1 Fallstudieföretagets uppbyggnad 

Fallstudieföretaget finns som tidigare nämnt på flertalet orter i Sverige och i många länder 
runt om i världen. Sverige är indelat i olika distrikt som vanligtvis innehåller en terminal och 
ett upptagningsområde. I detta projekt studeras endast fallstudieföretagets terminal som är 
lokaliserad i Stockholmsdistriktet. Den studerade terminalen är uppbyggd av tre olika 
avdelningar som alla hanterar olika typer av gods. Vidare kommer de att benämnas som 
avdelning A, avdelning B och avdelning C. Avdelning A hanterar mindre gods såsom paket, 
avdelning B hanterar gods som transporteras på lastpallar och avdelning C hanterar gods som 
är för stort för att transporteras på vanliga lastpallar. Största fokus kommer i detta projekt att 
ligga på avdelning A och B då det är dessa delar av terminalen som hanterar internpallar 
oftast i sitt dagliga arbete.  

Varje avdelning innefattar tre olika skift av personal för att arbetet ska gå runt. Varje skift har 
specifika uppgifter och är därför inte likvärdiga. Vidare kommer de olika skiften därför att 
benämnas som skift 1, skift 2 och skift 3. På skift 1 kommer det in gods till terminalen från 
andra terminaler runt omkring i Sverige. Personalens uppgift är därför att sortera detta gods 
för att göra det klart att skicka ut till kunderna i Stockholmsområdet. Skift 2 som kommer 
efter skift 1 har som uppgift att se till att det sorterade godset lastas på rätt lastbilar så att det 
går iväg till rätt kund. Det sista skiftet har till uppgift att sortera allt gods som kommit in till 
terminalen från kunderna i Stockholmsområdet. Detta gods ska sedan transporteras vidare till 
rätt terminal ute i Sverige. Efter att skift 3 är klara börjar cykeln om med skift 1. Skiften finns 
på samtliga avdelningar och innefattar samma typ av huvuduppgift även om skiften på alla 
avdelningar kan se olika ut på grund av det gods som hanteras.  

4.1.1 Åkeri X 

Fallstudieföretaget samarbetar med flera olika åkerier och ett av de åkerier som utför många 
av deras transporter är Åkeri X. Åkeri X är ett helägt dotterbolag till fallstudieföretaget och är 
verksamt i flera delar av Sverige. Ett åkeri är enligt Wagner & Sutter (2012) ett företag som 
precis som tredjepartslogistikföretag erbjuder att utföra ett företags logistikaktiviteter. Till 
skillnad från tredjepartslogistikföretagen erbjuder åkerierna inte lagringsmöjligheter utan 
oftast endast transporter. För fallstudieföretaget kör Åkeri X framförallt mellan olika 
terminaler i Sverige och sköter rutter med hämtning/distribution på fallstudieföretagets olika 
distrikt. I Stockholmsdistriktet har Åkeri X ansvar för nästan alla rutter när det kommer till 
gods som går på lastpall och som ska hämtas från och distribueras till kunder. 
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4.2  Lastpallar hos fallstudieföretaget 

På fallstudieföretagets Stockholmsterminal finns ett flertal olika lastpallar i rörelse eftersom 
de ofta är godsets lastbärare. Det finns internpallar som är till för interna transporter, 
europapallar (EUR-pall) som används för att skicka gods till kunder och engångspallar som 
kan komma från kunder inom distriktet. Fallstudieföretaget köper aldrig in engångspallar utan 
de engångspallar som finns på terminalen kommer från kunder som använder sig av den typen 
av lastpallar i sin produktion. En engångspall är tänkt att endast användas en gång och innebär 
därför inga kostnader för fallstudieföretaget varför dessa inte är viktiga att hålla koll på och de 
registreras inte heller på samma sätt som internpallar och EUR-pallar. EUR-pallarna ser 
likadana ut i flera europeiska länder och måste följa de Europeiska standarder som finns när 
det gäller material, mått, spikning och konstruktion. En EUR-pall tillverkas för att hålla flera 
transporter och för att få tillverka EUR-pall krävs det att ett avtal med Swedish Standard 
Institute, SIS har upprättats (TYA, 2001). EUR-pallarna har ett registreringssystem där 
flertalet företaget samarbetar. Hos fallstudieföretaget klassas EUR-pallarna i två kategorier 
beroende på skick, som A-pall och B-pall. En A-pall är en godkänd EUR-pall medan en B-
pall är en EUR-pall som är så skadad att den inte anses reparerbar och kan därför inte längre 
klassas som en godkänd EUR-pall. B-pallen klassas därför som en engångspall och innebär då 
inga kostnader för fallstudieföretaget. Internpallen är gjord för att hålla ett lågt antal 
leveranser och sedan kasseras, vilket gör att den är billigare att köpa in än EUR-pallar. 
Internpallen köps in till en tredjedel av kostnaden för en EUR-pall. Tanken med att ha olika 
typer av lastpallar är att dessa ska användas olika inom verksamheten, det ska dock tilläggas 
att A-pall och B-pall inte är kopplade till specifika avdelningar på terminalen utan kan 
användas överallt. A-pallen används för transporter till och från kund, medan B-pallen istället 
används för andra transporter eller områden såsom att göras om till burar som består av en 
lastpall i botten och galler upp på sidorna. I tabell 2 finns en förenklad bild av vilka lastpallar 
som finns på fallstudieföretaget och vad de används till. 

 

Tabell 2 - Lastpallar på fallstudieföretaget och deras användningsområden 

Typ av pall Hållbarhet Användningsområde Övrigt 

Engångspall Användas en gång Alla typer av transporter så länge 
lastpallen kan användas 

Köps inte in av fallstudieföretaget 

Internpall Användas ett fåtal 
gånger 

Transport mellan distrikt 

Transport från kunder med avtal 

Köps in av fallstudieföretaget 

EUR-pall 

A-pall 

Användas flera gånger Transport till och från kunder Har ett separat registreringssystem 

EUR-pall 

B-pall 

Trasig A-pall, används 
tills det att den ej 
längre går att reparera 

Alla typer av transporter så länge 
lastpallen kan användas 

Ej reparerbar A-pall som klassas som 
engångspall 

 

I denna rapport kommer alla typer av lastpall utom internpallen att kallas för övrig lastpall. 
Detta eftersom det är internpallen som är av intresse och andra lastpallar kan gå under samma 
typ av benämning för att underlätta förståelsen.  
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4.2.1  Internpall 

Internpall är ett begrepp som fallstudieföretaget använder sig av när de menar den lastbärare 
som ska användas vid interna transporter. När internpallen instiftades var syftet med den att 
chaufförerna skulle slippa omlastning av gods när det kom blandgods från kunder. Idag är 
tanken med internpallen enligt fallstudieföretaget att underlätta hanteringen av gods samt för 
användning mellan deras terminaler. Ett ytterligare användningsområde för internpallen som 
tillkommit senare är att den ska kunna användas mellan kunder och terminalen. Det innebär 
att kunder kan beställa tomma internpallar för att senare använda vid transport med 
fallstudieföretaget. Internpallen får dock inte användas för att transportera gods i utlandstrafik 
och den får inte heller bandas eller plastas när den skickas.  

Kostnader förknippade med internpallarna fördelas mellan fallstudieföretagets olika distrikt 
beroende på hur många internpallar som är registrerade på respektive distrikt i slutet av varje 
månad. För att systemet ska fungera krävs det att internpallarna är registrerade på rätt distrikt. 
Hanteringen av internpallar kräver att chaufförer och terminalpersonal ser till att antalet 
internpallar som lastas varje dag på lastbilarna räknas och förs in i systemet. Chauffören 
räknar således antalet internpallar denne har på sin lastbil och registrerar sedan antalet i sin 
handdator. Internpallarna tillhör alltså inte ett enskilt distrikt utan det är meningen att de ska 
cirkulera mellan samtliga distrikt i Sverige och det är upp till varje distrikt att hålla koll på att 
rätt antal internpallar finns registrerade på distriktet. Om det skulle uppdagas att det finns ett 
minussaldo hos ett distrikt ska detta utredas för att finna orsaken. Det är sedan upp till 
distriktet att åtgärda problemet. Det är inte enbart vid förflyttning av gods mellan terminaler 
som förflyttning av internpallar mellan distrikten sker. Distrikten kan även tillgodose andra 
distrikt med tomma internpallar om dem har ett överskott och det andra distriktet behöver 
internpallar. Om tomma internpallar skickas mellan distrikten sker förflyttningen av antalet 
internpallar i systemet av en central avdelning för palladministration. Det är även dem som 
sköter inköp av nya internpallar.  

För att som kund få tillgång till internpallarna i egen produktion behövs det enbart att kunden 
har ett kundnummer och att kunden skickar sitt gods med fallstudieföretaget. Anledningen till 
att kunderna får tillgång till internpallarna är för att kunna uppnå en högre effektivitet och en 
mer effektiviserad transportlösning. Tanken är att internpallarna ska finnas för kunder som 
skickar blandat gods eller större mängder paket som är svåra för chaufförerna att på ett 
effektivt sätt lasta i lastbilen. När kunden beställer internpallar upprättas ett kvitto med antalet 
beställda internpallar, detta bockas sedan av varje gång en chaufför hämtar upp gods som är 
lastat på en internpall. När samtliga internpallar är avbockade från listan skickas den till 
fallstudieföretaget som en kvittens på att samtliga beställda internpallar är återlämnade till 
fallstudieföretaget. Om det inte förs tillbaka rätt antal internpallar till fallstudieföretaget så 
faktureras kunden för det antal internpallar som inte är återlämnade.  

 

4.3  Tidigare arbete kring internpall hos fallstudieföretaget 

När internpallen kom till företaget i mitten på 1980-talet delades kostnaderna för internpallar 
som försvann mellan fallstudieföretaget och åkerierna som körde transporterna. Det gjorde att 
det fanns det en vilja hos åkerierna och chaufförerna att ta med sig internpallarna tillbaka till 
terminalerna. När åkerierna inte längre blev fakturerade för kostnaden av försvunna 
internpallar blev problemet med svinnet av internpallar större. I detta underkapitel redovisas 
den information som tagits del av från fallstudieföretaget gällande vilka åtgärder som de 
tidigare har genomfört i syfte att åtgärda problemet med hanteringen av internpallar.  
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4.3.1 Operation internpall 

År 2003-2004 gjordes ett försök att återföra internpallarna till Stockholmsterminalen med 
hjälp av ett projekt kallat ”operation internpall”. Operation internpall byggdes på tanken om 
att ett gott samarbete mellan chaufförer och terminal kan leda till att internpallssaldot visar 
bättre resultat.  

Varje dag under projektets gång skulle åkerierna som kör åt fallstudieföretaget i Stockholm 
lämna in en dagrapport om hur många internpallar de lastat ut på fjärrtransporter under dagen. 
Denna dagrapport ansvarade terminalen för att få in och även att registrera mot det distrikt 
som fjärrtransporten kom ifrån. Terminalarbetarna hade en ytterligare uppgift i projektet, 
nämligen att räkna antalet ankommande internpallar från fjärrtransporter varje dag och föra 
statistik över detta. Denna statistik jämfördes sedan med den som fanns registrerad från det 
distrikt som fjärrtransporterna kom ifrån. Samma antal ska, om flödet fungerar rätt, finnas 
som utlastade på det distrikt som transporten kommer ifrån och som ankommande i det 
distrikt det kommer till. Terminalen arbetade även med att förbereda för nästkommande skift, 
att internpallarna finns på rätt plats i rätt tid.  

Åkerierna och därmed chaufförernas jobb var i detta projekt att hämta internpallar som står 
tomma hos kunder. Under turen fyllde chauffören i ett pallkvitto med antalet internpallar som 
hämtats in under dagen. För varje internpall som chauffören hämtade in fick åkeriet en summa 
pengar och en del av den summan gick till chauffören som utförde arbetet. För att denna 
ersättning skulle betalas ut behövde chauffören få pallkvittot kvitterat av en terminalarbetare. 
Innan terminalarbetaren skrev under pallkvittot räknades internpallarna så att antalet stämde 
överens med det antal som stod på pallkvittot. Den chaufför som hämtade in flest internpallar 

under perioden blev utnämnd som vinnare av operationen. Det pallkvitto som infördes under 
operation internpall finns fortfarande kvar på fallstudieföretagets Stockholmsterminal. 

4.3.2 Punktinsats 2012 

2012 gjordes en punktinsats på ett flöde på fallstudieföretagets terminal i Stockholm för att 
kontrollera hur många internpallar som faktiskt skickades och togs emot. Antalet internpallar 
som avgår och ankommer registreras av chauffören som kör transporten. Registreringen görs 
innan chauffören kör från terminalen och varje gång chauffören lämnar kund och har lastat på 
internpallar på lastbilen. Efter det att en differens på 102 internpallar per dag noterades mellan 
ankommande och avgående pallar påbörjades punktinsatsen för att ta reda på om de 
registrerade antalet internpallar stämde överens med det faktiska antalet. Differensen på 102 
pallar kommer från fallstudieföretagets samtliga fjärrtransporter från Stockholmsterminalen. 
Under den period företaget noterade differensen ankom det i snitt 322 pallar och avgick 220 
pallar per dag på sammanlagt 30 flöden. För att skala ner observationen valde 
fallstudieföretaget att studera ett av de 30 flöden som ingick i informationssökningen.   

När fallstudieföretaget bestämt sig för ett relevant flöde med en, i förhållande till de andra 
flödena, stor differens mellan ankommande och avgående internpallar räknades antalet 
internpallar som ankom och avgick från terminalen under en vecka. Antalet internpallar som 
räknades och noterades jämfördes sedan med det antal som registrerades av chaufförerna 
under samma vecka.  

Resultatet av denna punktinsats blev att ingen skillnad fanns i det faktiska antalet internpallar 
som avgick och ankom mot det registrerade antalet internpallar.  
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Kapitel 5 

5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel kommer den fakta som har samlats in kring hantering av internpallar att 
redovisas. Insamlingen av data har skett genom observationer, intervjuer och enkäter hos 
fallstudieföretaget. Den data som samlades in har analyserats för att ligga till grund för den 
nulägesbeskrivning som har gjorts för avdelning A och B. Avdelning C hanterar inte 
internpallar i sitt dagliga arbete utan den enda kontakten de har med internpallen är att nya 
internpallar lagras där. När internpallarna förflyttas från avdelning C till avdelning A eller B 
görs ingen registrering.  

 

5.1 Flödesbeskrivning internpall  

I detta avsnitt presenteras det hur det går till på avdelningarna A och B, hur internpallen 
hanteras och vad den används till. 

5.1.1 Avdelning A 

På avdelning A hanteras ofta mindre gods, såsom paket, som packas i burar istället för på 
lastpallar. Det gör att lastpallar inte är det som huvudsakligen används inne på avdelning A. 
Även om inte lastpallar är den huvudsakliga lastbäraren så förekommer användning av 
lastpallen på några aktiviteter. Lastpallen används när det är skrymmande paket, dvs. paket 
som är för stora eller för tunga för att transporteras som paketsändning eller när det är ett stort 
antal paket i samma sändning. För skrymmande paket underlättar det därför att använda 
lastpallar. Det finns även en aktivitet som innebär att paket samlastas i en större kartong och 
går vidare ut i Sverige på lastpallar. Dessa samlingspaket ska till fallstudieföretagets olika 
terminaler för att sedan sorteras och distribueras därifrån till slutkunden.  

Sett till inflödet av internpallar på avdelning A kan de inkomma på tre olika sätt, vilka kan ses 
i figur 7. Det första är när personalen på avdelning A åker till avdelning C för att hämta nya 
internpallar för att använda sig av i sin produktion. Det andra sättet är att det ankommer 
internpallar från andra distrikt i Sverige med paket på. Det sista och tredje sättet som 
internpallar kommer in i på avdelning A är när internpallar kommer in från kunder i 
Stockholmsområdet som lastat paket på internpall för transport in till terminalen. Dessa 
kunder har då beställt internpallar just för att ha till transport in till terminalen. I de sista två 
fallen plockas godset av för att sorteras och internpallarna ställs för förvaring tills de behövs i 
produktionen. I det första fallet hämtas internpallarna för att användas och ställs inne på 
avdelning A för att kunna användas direkt i produktionen.  

När det gäller den första aktiviteten som använder internpallar i sin produktion, skrymmande 
paket som är för stora/tunga för att gå som paket, finns det inga riktlinjer för personalen för 
vilken typ av lastpall de ska använda. När lastpallarna är fulla med paket går de över till 
avdelning B eller lastas direkt på lastbil från avdelning A, oavsett var lastpallen lastas på 
lastbilen säger riktlinjerna att om det används internpallar ska dessa registreras av chauffören 
som lastar och tar med sig dem i lastbilen. Detta innebär alltså att de lastpallar som går över 
till avdelning B inte ska registreras inne på avdelning A, utan detta ska göras inne på 
avdelning B när lastpallarna lastas in i lastbilen. 

Som tidigare nämnt finns ingen riktlinje för vilken typ av lastpall som personalen ska använda 
sig av till denna första aktivitet. Det innebär att personalen kan ta den lastpall som finns 
tillgänglig och är närmst till hands. Det viktiga är att om internpallar används så ska dessa 
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registreras när de lämnar terminalen på lastbil. De internpallar som används i denna aktivitet 
går ut som distribution till kunder och enligt riktlinjerna för chaufförerna ska dem ta med sig 
internpallen tillbaka till terminalen efter leverans, dvs. lasta av godset vid leveransen. 

Vid arbetet med samlastningspaket får terminalarbetarna packa paketen på vilken typ av 
lastpall som helst. Oftast väljer de att lasta på engångspallar eller internpallar på grund av att 
de är lättare till vikten än vad en EUR-pall är, vilket gör att dem är de mest ergonomiska 
lastpallarna att arbeta med. Enligt önskemål från arbetsledningen ska personalen i första hand 
välja engångspallar om detta finns tillgängligt. De flesta lastpallarna som används vid lastning 
av samlastningspaket är dock internpall, trots att arbetsledningen tror att det inte används 
internpall i stor utsträckning under aktiviteten. Anledningen till att det används mycket 
internpall är att det är just internpallar som finns att tillgå på terminalen. Fallstudieföretaget 
tillhandahåller ingen engångspall utan om det behövs mer lastpall är det internpallar som 
beställs. Engångspallar som finns tillgängliga på terminalen kommer bland annat på transport 
från kunder, som inhämtade tomma lastpallar och från andra terminaler. Fallstudieföretaget 
köper således inte in några nya engångspallar. Personalen kan åka och hämta fler internpallar 
på avdelning C om det finns ett behov. Enligt personal på plats under observationerna 
framgick det att det hämtades nya internpallar varje dag för att kunna täcka behovet av 
lastpallar att packa samlastningspaketen på.  

De lastpallar som packas med samlastningspaket går sedan vidare i distributionen på två olika 
sätt. En stor del av lastpallarna går över till avdelning B där de sedan lastas in i lastbil 
tillsammans med annat gods för att gå iväg med fjärrtransport. Här är det chaufförerna som 
lastar och kör lastbilen som är ansvarig för att registrera antalet internpallar som finns på 
lastbilen. De lastpallar som inte överförs till avdelning B lastas in i lastbilar direkt från 
avdelning A:s lastkajer. Här är det dock gruppledaren för skiftet på avdelning A som är 
ansvarig för att registrera antalet internpallar som lämnar terminalen. För att hålla koll på hur 
många internpallar som varje dag lämnar terminalen har personalen på de respektive linjerna 
ansvar för att skriva upp hur många internpallar och övriga lastpallar som används. Antalet 
internpallar förs sedan manuellt in i ett system och förs på så sätt över på det mottagande 
distriktet. Det finns ytterligare en aktivitet som inte är nämnd, denna aktivitet rör trasiga 
internpallar som kasseras. Anledningen till att denna aktivitet inte har några pilar kopplade till 
sig är att det kan ske när som i flödet.  

I figur 7 kan den grafiska flödesbeskrivningen för internpallen i avdelning A ses. Det är i ovan 
kapitel beskrivet i ord hur flödet ser ut. De aktiviteterna som internpallen går igenom är 
beskrivna med heldragen ruta och aktiviteter som rör registreringen i systemen är med 
streckad ruta. Cirkeln beskriver aktiviteten som rör trasiga internpallar, vilket kan hända var 
som i flödet.  
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Figur 7 - Nulägesbeskrivning avdelning A 
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5.1.2 Avdelning B 

På avdelning B hanteras större gods som går på lastpall och i det dagliga flödet finns 
internpallarna överallt på avdelningen. Det är huvudsakligen två flöden med gods som går ut 
från avdelningen och kartläggningen har delats upp i dessa två för att skapa en enklare 
förståelse. Figur 8 visar hur flödet ser ut när internpallen går ut för distribution till kunder i 
Stockholmsdistriktet. Hur flödet ser ut när internpallen avgår till andra distrikt i Sverige kan 
ses i figur 9.  

I figur 8 ankommer internpallar till avdelning B på två sätt. De kan antingen ankomma från 
andra distrikt eller från avdelning A med skrymmande paket. När internpallen kommer från 
andra distrikt har det distriktet registrerat internpallen på det mottagande Stockholmsdistriktet. 
Om internpallen kommer från avdelning A med skrymmande paket på sker ingen registrering 
eftersom det är tänkt att registreringen först ska ske när internpallen lämnar terminalområdet. 
Från andra distrikt kommer internpallen på lastbil som lastas av inne på avdelning B. När 
internpallarna kommer från avdelning A körs de på truck mellan byggnaderna och direkt in på 
avdelning B. Internpallarna som då har gods på sig när de ankommer till avdelning B sorteras 
sedan till rätt linje beroende på vart godset ska levereras. Efter att det sorterats till rätt linje 
lastas internpallen med godset på lastbil för att levereras till kunder i Stockholmsdistriktet. 
Det är chaufförerna som kör lastbilarna som lastar godset själva och det är därför de som är 
ansvariga för att registrera antalet internpallar som lastas. Registreringen görs i handdatorn 
när chauffören har lastat klart genom att det kommer upp en förfrågan på hur många 
internpallar som blivit lastade. När registreringen är gjord kan chauffören lämna terminalen 
för att distribuera godset till kunderna.  

Pilarna på vänster sida i figur 8 visar returflödet av internpallar som chaufförerna tar med sig 
tillbaka från kunderna. Den yttre pilen representerar de gods som inte har blivit levererat på 
grund av olika anledningar och blir därför ett återtag som tas med tillbaka till terminalen. Den 
inre pilen representerar de tomma internpallar som chauffören tar med sig tillbaka till 
terminalen från kunderna. Internpallarna lastas av och ställs inne på avdelning B för att 
användas i ett senare flöde.  
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Figur 8 - Nulägesbeskrivning avdelning B, distribution till kunder 
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I det andra flödet som ses i figur 9 ankommer internpallar på fyra olika sätt. Pilarna visar 
precis som i figur 8 returflödet från kunder. De andra två sätten som internpallar ankommer 
på är antingen från avdelning A med samlastningspaket eller med nytt gods från kunder i 
Stockholmsdistriktet. När internpallar med samlastningspaket kommer från avdelning A sker 
ingen registrering eftersom det är först när internpallen lastas på lastbil som registreringen ska 
göras. Kunderna som skickar gods till terminalen kan antingen ha ett avtal eller inte när det 
gäller internpallar. Om de har ett avtal innebär det att de kan beställa internpallar för att skicka 
blandgods på tillbaka till terminalen. Vid avtal har kunderna en lista hos sig där chauffören 
kvitterar antalet internpallar som tas med vid hämtning av gods eller paket. På så sätt ser 
terminalen till att de internpallar som skickas ut till kunder kommer tillbaka till terminalen. 
Från de kunder som inte har avtal kring internpallen ska det i teorin inte skickas något gods 
eller paket på internpallar, eftersom internpallar inte ska förekomma i deras produktion. Om 
det ändå skickas gods på internpallar sker det en registrering när chauffören lossar godset på 
terminalen.  

När internpallarna med gods på kommer in till avdelning B enligt flödet på figur 9 sorteras de 
till rätt linje för vidare transport till andra distrikt. Lastningen av gods till andra distrikt kan 
ske på två olika sätt beroende på om linjen är chartrad eller inte. Om linjen är chartrad innebär 
det att terminalpersonalen lastar lastbilen och att chauffören bara kommer och kör lastbilen 
mellan terminalerna, den mottagande terminalen sköter således all lossning. För de andra 
linjerna är det chaufförerna som lastar lastbilarna. Registreringen av internpallar görs av den 
person som lastar lastbilen, vilket betyder att för charterlinjerna är det terminalpersonal som 
registrerar och för de andra linjerna är det chauffören själv som registrerar. Det sker även en 
extra kontroll av registreringen där en terminalarbetare går runt och frågar de som lastat och 
registrerat antalet internpallar i systemet hur många internpallar de lastat. Terminalarbetaren 
jämför sedan antalet internpallar som de som lastar sagt muntligt med det antalet som de har 
registrerat i systemet, är det skillnader rättas dessa till manuellt i systemet. Registreringen 
innebär att Stockholmsdistriktet skriver över internpallarna på det mottagande distriktet. Efter 
att godset är lastat går lastbilarna iväg till andra distrikt.  

I figur 8 och 9 finns det en aktivitet som visar att internpallar som är trasiga slängs. Detta är 
en aktivitet som kan ske när som helst i flödena på avdelning B. Internpallen slängs när den är 
så trasig att den inte kan lagas.  
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Figur 9 - Nulägesbeskrivning avdelning B, till andra distrikt 

 



 
 

32 

5.2 Intervjuer terminal 

Fem intervjuer med olika arbetsledare på fallstudieföretagets Stockholmsterminal ligger till 
grund för sammandraget nedan. Frågorna som ställts återfinns i bilaga 1. Svaren från 
intervjuerna har sammanfattats för att behålla den anonymitet som utlovats de intervjuade. 
Sammanfattningen är uppdelad i fyra underrubriker och svar från alla intervjuer finns i 
samtliga stycken.  

5.2.1 Arbetsledarnas syn kring kunskapen om internpallen  

De flesta av de intervjuade ansåg att de har bra vetskap om vad en internpall ska användas till, 
nämligen att skicka gods till andra terminaler, till speciella kunder och på den egna 
terminalen. En av fem tycker sig inte ha full koll på upplägget av internpallen även om det 
finns en förståelse kring funktionen av den och varför den finns. Arbetsledarna tror att det 
finns en fullständig förklaring kring användningen, men att den informationen inte har nått ut 
till personalen. De flesta av arbetsledarna tror att deras personal är medvetna om problemet 
med internpallen, men att personalen inte har lika mycket kunskap som de själva har. Någon 
tror att en anledning till att personalen inte vet om problemet är att ledningen inte gått ut med 
så mycket information som kanske hade behövts. En annan tror att personalen vet om att det 
är en lastpall som kostar företaget pengar men inte har koll på vad den ska användas till.  

Problemet med internpallen tros finnas på flera olika ställen i verksamheten. Alla intervjuade 
hade skilda svar på frågan men sammanfattningsvis så berörde svaren problem kopplade till 
informationsbrist. Arbetsledarna påpekade att det inte ses något värde i internpallarna från 
medarbetarnas håll, internpallen är en sak som bara ska finnas och värdet av internpallen ses 
inte förrän det inte finns någon lastpall att tillgå. En annan tror att problemet ligger i att det 
inte finns någon koll på hur många internpallar som beställs och hur många av dem som 
skickas iväg, tas tillbaka till terminalen, går sönder på vägen, lämnas hos kunder och som 
försvinner på annat sätt. Att internpallarna finns utspridda överallt på området ses som ett 
annat problem. Enligt vissa arbetsledare borde internpallen endast finnas på ett område där de 
kan hämtas för att användas till rätt aktivitet.  

Brist på information berör även arbetsledarnas kunskap om internpallen. En övervägande del 
av arbetsledarna har inte fått någon specifik information kring internpallen utan detta är något 
som de fått lära sig själva under deras tid på fallstudieföretaget. De hade helst av allt sett att 
när man kommer som ny till företaget får all information om internpallen från sin chef, 
inkluderat med allt annat som gås igenom på terminalen. En av arbetsledarna har arbetat på 
företaget en längre tid och var med när internpallen introducerades. Det var då mycket 
information kring internpallen och vad den skulle användas till, vilket saknas idag. 

Informationen som går ut till medarbetarna på uppstartsmötena, i början av varje skift, är 
allmän och övergripande. Arbetsledarna berättade att det inte finns några rutiner rörande vad 
personalen ska få för information om internpallen och enligt arbetsledarna själva har de 
försökt att förmedla så mycket information som de kan till sina medarbetare. Enligt dem 
borde det vara en ledningsfråga att få ut allvaret kring internpallen till personalen. Problemen 
med internpallen kommer upp på möten som arbetsledarna har med ledningen och den 
informationen ska man som arbetsledare föra vidare till sin personal. Ofta är informationen 
från ledningen att internpallen är kostsamt och att personalen ska uppmanas till att använda 
internpallen så lite som möjligt.  

Hur noggrant och seriöst fallstudieföretagets personal hanterar internpallen och statistikför 
den tror arbetsledarna beror på vilka arbetsuppgifter och vilken tjänst personen har.  
Arbetsledarna tror att ledningen och personer på liknande tjänster som dem 
själva(arbetsledare/gruppledare) tar uppgifterna på allvar men att det i personalen på de olika 
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skiften kan slarvas med det. Att det slarvas med statistikförandet tror arbetsledarna beror på 
att kunskapen kring användningsområdet av internpallarna är låg och där lägger de till viss del 
skulden på sig själva eftersom det saknas information om allvaret. 

5.2.2 Arbetsledarnas syn på problemet  

De arbetsledare som börjat i företaget efter internpallens införande upptäckte problemet för ca 
4 år sedan. De som jobbat längre, även innan introducerandet av internpallen, menar att 
problemen uppkom redan vid införandet av den. Vid införandet av internpallar fanns rutiner 
och riktlinjer kring hur den skulle användas, ju längre tiden gick desto mer släpptes det på 
rutinerna och mer problem uppstod. De menar att även om det inte är samma problem då som 
nu så har det alltid varit problem med internpallen. Även här påpekas att bristen av 
information är en anledning till att det ser ut som det gör idag. Bristen på tid och ett stressat 
arbete trodde arbetsledarna var bidragande anledningar till att inget har gjorts för att förbättra 
situationen. De menar att ju längre tiden går så växer problemet och det blir då svårare och 
svårare att få ett grepp om problemet och hitta förbättringsåtgärder.  

Förbättringsförslag på problemet med internpallarna som gavs av arbetsledarna under 
intervjuerna handlade om införande av uthämtningssystem, månadsavstämningar, samla 
internpallarna på ett ställe, ändra på användningsområdet av internpallen och mer information 
till personalen. Uthämtningssystemet som föreslogs skulle innebära att den avdelning/person 
som hämtar internpallar från ett samlat stället skulle få antalet internpallar uppskrivna så att 
det i ett system finns samlat hur många internpallar som finns i omlopp på de olika 
avdelningarna och användningsområdena. Möjligtvis skulle det även kunna införas en 
månadsavstämning för att kunna jämföra antalet hämtade pallar från lagret med antalet 
avgående och ankommande internpallar till terminalen så att en differens tas fram och kan 
analyseras.  

Arbetsledarna tyckte även att det borde tas ett beslut kring vad det verkliga 
användningsområdet för internpallarna är så att alla på företaget vet vad den faktiskt ska 
användas till. Detta borde enligt svar på intervjuerna vara att enbart använda internpallen till 
transporter mellan fallstudieföretagets terminaler i Sverige. Enligt vissa skulle den även 
användas för transport till kunder med speciella avtal. Genom att öka informationsflödet kring 
internpallarna hoppas arbetsledarna förbättra personalens syn på internpallen och öka deras 
syn på värdet av att den alltid finns tillgänglig vilket arbetsledarna tror skulle medföra en 
varsammare hantering.  

5.2.3 Kontroll av internpall  

Arbetsledarna tror att ett problem är att inte alla skiften har kontroller när det gäller 
internpallen och de tror att detta kan ge konsekvenser av ett onödigt stort svinn. Arbetsledarna 
påpekar att det är mycket gods som går på internpall och det är svårt att säga exakt hur 
mycket det är. Det innebär att det är många internpallar i omlopp i Sverige och avsaknaden av 
kontroller gör att det finns långt ifrån koll på alla internpallar.  

Registreringen som ska utföras när en internpall lastas in i lastbilen ska göras av den som 
lastar lastbilen, vanligtvis chauffören. Registreringen sker alltså vid den avdelningen som 
godset avgår från även om det tidigare har blivit förflyttat mellan avdelningar. När gods 
kommer in på en internpall är det också på den som godset går ut. Enligt arbetsledare 
förflyttas inte godset från en pall till en annan innan det går vidare ut i flödet. I de allra flesta 
fall är det chauffören själv som lastar sin lastbil men det finns vissa linjer som 
terminalarbetarna lastar. Det är endast lastbilar till specifika orter som lastas direkt från 
avdelning A och enligt arbetsledaren vet samtliga i personalen om vilka orter detta är och att 
registreringen därför görs regelrätt.  
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På avdelning B finns det en kontrollperson på terminalen som går fram till alla som lastar 
lastbilar för att fråga hur många internpallar som denne har lastat. Det är även denna person 
som ska dubbelkolla i systemet att den som lastat har registrerat rätt antal internpallar i sin 
handdator jämtemot vad som sagts till kontrollpersonen. Detta dubbelarbete är inte det mest 
effektiva sättet att arbeta på och arbetsledaren menar att om det hade gjorts rätt från början 
hade extrakontrollen inte behövts. Arbetsledarna tror däremot att det skulle försvinna ännu 
mer internpall om dubbelkontrollen som idag görs inte hade funnits. De tror också att 
chaufförerna har kunskap om vilka rutiner som finns kring internpallen och hur registreringen 
ska ske men struntar i att följa rutinerna av olika anledningar.  

Det finns i dagsläget ingen extra kontroll på antalet internpallar som kommer till 
Stockholmsterminalen från andra distrikt. Eftersom ingen kontrollerar siffrorna i systemet 
upptäcks inte felaktiga överföringar som avviker från det normala och strider mot 
verkligheten. Enligt arbetsledarna har det tidigare förekommit felaktigt statistikförande bland 
distrikten. Det som hände då var att vissa distrikt gick in i systemet och ändrade siffrorna till 
sin fördel. Eftersom Stockholm är ett stort distrikt syns det inte lika tydligt om det skrivs över 
någon pall för mycket på distriktet medan det för mindre distrikt märks av i högre grad.   

På morgonen när godset går ut för distribution till kunderna finns det inte heller någon extra 
kontroll på hur många internpallar som finns med på lastbilarna. Chaufförerna registrerar hur 
många internpallar som denne har med sig men det antalet kontrolleras inte av någon på 
terminalen. Det skapas inte heller någon skuld av utkörda internpallar som ska inhämtas av 
samma chaufför även om rutinerna säger att internpallarna ska tas med tillbaka från kund 
direkt. Enligt arbetsledarna borde det dock gå att kontrollera så att chauffören dagen efter har 
med sig samma antal internpallar som föregående dag kördes ut. Även om det inte finns 
någon kontroll på att det är samma antal internpallar som går ut i förhållande till det som 
kommer in kommer chaufförerna varje dag in med internpallar. Chaufförerna tar med sig 
tomma internpallar från kunder och det är det intagna antalet som ligger till grund för 
pallkvittot. Arbetsledarna tror inte heller att chaufförerna som kör för fallstudieföretaget har 
koll på vilka kunder på deras rutter som får ha internpall, dvs. har beställt internpall för att 
transportera deras gods på till terminalen.  

Det pallkvitto som chaufförerna kommer med när denne har hämtat in tomma lastpallar ska 
vanligtvis skrivas under av personal på terminalen som även ska räkna så att antalet stämmer, 
eftersom det är pallkvittot som ligger till grund för faktureringen av inhämtade lastpallar. 
Enligt arbetsledarna händer det att terminalarbetare bara skriver på utan att kontrollera, men 
vanligtvis kontrolleras antalet lastpallar. Arbetsledarna tror att pallkvittona väldigt ofta 
stämmer och att det inte är där det stora problemet ligger. Det råder en osäkerhet bland 
arbetsledarna om chauffören får betalt för alla typer av lastpall som är inhämtad eller bara för 
internpall och de tycker att man bör se över rutinen för vilken typ av lastpall det ska utgå 
ersättning för. 

5.2.4 Övrigt kring internpallen 

Flödet på de olika avdelningarna och skiften ser olika ut och personalen hanterar och kommer 
i kontakt med internpallen på olika sätt. Gemensamt för skiften är att det hålls ett 
uppstartsmötet varje dag där information från arbetsledarna ges för beskrivning av dagens 
aktiviteter och om ny information från ledningen finns.  

När det finns behov av internpallar beställs dessa av palladministrationen på order från 
avdelning C. När en beställning på nya internpallar läggs är den på 500 internpallar och 
beställningen görs när avdelning C tycker att det behövs, oberoende av historisk statistik. När 
de nya internpallarna ankommer till terminalen tas dem emot på avdelning C där antalet 
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internpallar kollas av mot fraktsedeln av en person som är ansvarig för detta. Om den 
ansvariga personen inte är på plats är det osäkert om antalet pallar som ankommit kontrolleras 
mot antalet på fraktsedeln.  

På avdelning C förvaras och hanteras internpallen endast för lagring eftersom de inte 
använder den i deras produktion. Det är avdelning A och B som använder internpallen i 
produktionen och det är framförallt avdelning A som hämtar nya internpallar från avdelning 
C. Även om det är avdelning A som hämtar många nya internpallar från avdelning C ska 
avdelning A framförallt använda annan typ av lastpall i sin produktion. När nya internpallar 
hämtas från avdelning C noteras det varken hur många eller vilken avdelning eller skift som 
har hämtat pallarna. Detta innebär att det inte finns någon statistik över var på området 
internpallarna befinner sig. Det förs inte heller någon statistik över antalet internpallar som 
går sönder varje dag. De trasiga internpallarna förs tillsammans med övriga lastpallar till en 
komprimator och förstörs utan registrering.  

Det är på grund av att chaufförer lossar av internpallarna in i terminalen som det finns 
lastpallar förvarade på terminalen, det är ett sätt som internpallen kommer in i flödet på. 
Enligt arbetsledare finns det en gräns på att det på avdelning B max får lossas av 15 lastpallar 
från varje lastbil, annars ska chauffören åka till avdelning C och lossa av där. Denna 
begränsning finns så att det inte kommer in för många lastpallar på terminalen. Antalet 
lastpallar som chaufförer tar med sig tillbaka till terminalen beror enligt arbetsledare på hur 
mycket plats som finns i lastbilen. Det är godset som de plockar upp från kunderna som avgör 
om de kan ta med sig tomma lastpallar. Förr var det istället så att chaufförerna lämnade kvar 
alla internpallar och sedan åkte det runt en separat bil och plockade in internpallar från 
kunderna.  

 

5.3 Enkätundersökning terminal 

Detta kapitel syftar till att redovisa den data som inkommit genom den enkät som har delats ut 
på fallstudieföretagets Stockholmsterminal under projektet. Utformningen av enkäten kan ses 
i bilaga 2. Under undersökningen delades det ut sammanlagt 140 enkäter till personalen på 
samtliga skift på avdelning A, B och C. 108 enkäter av dessa blev besvarade vilket ger en 
svarsfrekvens på 77 %, vilket har ansetts vara en bra svarsfrekvens för att kunna ta fram 
statistik på. Sett till de olika avdelningarna och de olika skiften som fick besvara enkäten är 
det en ganska jämn svarsfrekvens. Undantaget är avdelning C där det är få personer som 
arbetar vilket gör att bortfallet på någon eller några personer ger högt genomslag. Detta 
resulterade i en svarsfrekvens på 44 % på avdelning C. På avdelning B låg svarsfrekvensen på 
mellan 76-96 % och på avdelning A låg den på 61-75 % fördelat på de olika skiften. En 
anledning till att personal inte besvarade enkäten kan vara att de inte arbetade just den dagen 
eller på grund av sjukdom, vilket är omständigheter som är svåra att ta hänsyn till när en enkät 
delas ut. 

De personer som besvarade enkäten fick ange hur länge de arbetat på fallstudieföretaget och 
det visade sig att 58 personer, dvs. ca 54 %, endast arbetat 0-5 år. Hela 86 % av de som 
besvarade enkäten har arbetat på fallstudieföretaget mellan 0-15 år. Sammanställningen av 
anställningstiderna hos fallstudieföretaget kan ses nedan i tabell 3. 
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Tabell 3 - Fördelning av anställningstid hos de som besvarade enkäten 

Antal år anställd  

hos fallstudieföretaget 

Antal personer Procentuell andel 

0-5 58 54 % 

6-10 16 15 % 

11-15 18 17 % 

16-20 5 5 % 

21-25 4 4 % 

25+ 5 5 % 

 

5.3.1 Problemkännedom 

Enligt enkäten visade det sig att det var hela 95 % av personalen som visste vad en internpall 
var för något, 3 % visste inte vad det var och 2 % hade inte svarat på frågan. På frågan om de 
visste att det fanns ett problem med internpallar på fallstudieföretaget var det 68 % som 
svarade ja och 32 % som svarade nej.  

Eftersom drygt 30 % av de tillfrågade inte hade kännedom om problemet var det intressant att 
undersöka om okunskapen var ihopkopplad med hur länge personalen jobbat på företaget. För 
att undersöka detta togs två olika diagram fram som visar kännedom om problemet uppdelat 
på antalet år på företaget, men på två olika sätt.  

Diagram 1 visar spridningen av kännedom om uppdelning först görs på hur många år 
personalen arbetat på företaget och sedan efter hur stor kännedomen är bland dem. Diagram 2 
visar istället först en uppdelning på om kännedom fanns eller inte fanns och därefter är det 
uppdelat på antal år på företaget. Detta har gjort att diagrammen fått olika utformning och kan 
ge olika uppfattning om informationen.  

 
Diagram 1- Kännedom om problemet, först uppdelat på antal år på fallstudieföretaget sedan kännedom 
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Då diagram 1 analyserades syntes tendenser på att personalen som jobbat länge på företaget 
vet om problemet. Bland dem som jobbat på företaget i över 21 år så hade samtliga kännedom 
om problemet. Intervallet 16-20 år på företaget stödjer däremot inte tidigare antydningar. Men 
eftersom det är få i personalen tillhörande de intervall som jobbat över 16 år på 
fallstudieföretaget bör inte några direkta slutsatser dras från dessa intervall. Det är därför av 
vikt att studera intervallen mellan 0 och 15 år mer utförligt. Enligt diagram 1 finns en stor 
skillnad kring vetskapen om problemet bland dem som jobbat på företaget i 0-5 år och de 
båda intervallen 6-10 år och 11-15 år. Bland de som jobbat på företaget mellan 0 och 5 år var 
det ungefär hälften som visste och hälften som inte visste om problemet.  

 

 
Diagram 2- Kännedom om problemet, först uppdelat på kännedom sedan antal år på fallstudieföretaget 

Diagram 2 visar att av de som inte vet om problemet så har 80 % arbetat på företaget i 0-5 år. 
Det är också där den största andelen personal finns vilket gör att detta intervall får fördel av 
diagramutförandet. Utifrån diagram 2 kan antaganden om att lite information kring 
internpallen har presenterats under de senaste fem åren.  
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5.3.2 Hantering av internpall 

En annan fråga på enkäten var vart personalen tror att en internpall får skickas. I denna fråga 
fick personalen fylla i flera svarsalternativ om de tyckte att flera var korrekta som svar på 
frågan.  Diagram 3 visar vart personalen tror att en internpall får skickas.   

 
Diagram 3- Vart personalen tror att internpallen får skickas 

Som kan ses i diagram 3 står alternativen ”Till andra terminaler” och ”Till kund” för den 
största andelen svar även om det är ganska jämt fördelat mellan de olika alternativen. 18 % av 
alla svar visade på att personalen inte vet vad som gäller angående vart internpallen får eller 
inte får skickas. För att få reda på hur svaren var fördelade på de olika avdelningarna togs 
diagram 4 fram. Eftersom de olika avdelningarna hanterar internpallen på olika sätt ansågs det 
intressant att se om det skiljde sig åt bland personalen på de olika avdelningarna om vart de 
tror att internpallen får skickas.  

 
Diagram 4- Vart personalen tror att internpallen får skickas, uppdelat efter avdelning 

Avdelning A har en stor andel som inte vet vart internpallen får skickas. Avdelning A 
hanterar inte internpall i samma utsträckning som avdelning B gör och inte heller på samma 
sätt. Det kan vara en anledning till att kunskapen på avdelning A är mindre än på avdelning B. 
När avdelning A hanterar internpall så görs det framförallt för att skickas över till avdelning 
B.  
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Avdelning C är en liten avdelning där internpallen hanteras i form av nya internpallar och 
internpallar som är beställda till kund. Det gör att det inte behöver läggas så mycket vikt på 
vart avdelning C tror att en internpall får skickas eftersom den inte används i det dagliga 
flödet vid hantering av gods på samma sätt som på framförallt avdelning B. Eftersom 
avdelning B är den avdelning som hanterar internpallen mest valdes det att undersöka hur 
fördelningen av vart personalen tror att en internpall får skickas ser ut på de olika skiften. 
Resultatet kan ses i diagram 5. Mellan skift 1 och skrift 2 skiljer det sig ganska mycket i vart 
personalen tror att en internpall får skickas. Skift 3 skickar enbart gods till andra terminaler 
och det har därför inte stor påverkan i deras arbete om de vet vart en internpall får skickas 
eller inte.  

 
Diagram 5- Vart personalen tror att internpallen får skickas, uppdelat efter skift på avdelning B 

5.3.3 Personalens arbetssituation 

Diagram 6 är framställt ur frågan om hur stressad personalen är en vanlig dag på jobbet. 
Denna fråga togs med för att se om det finns möjlighet att lägga in extra aktiviteter på en 
arbetsdag, så som ytterligare kontroll i rutinerna, utan att det stör andra arbetsuppgifter och 
om det skulle hinnas med. En annan anledning till denna fråga var att den kan ge en 
uppfattning kring om de rutiner som finns idag följs eller inte, beroende på om de känner att 
de hinner med det eller inte. 

 
Diagram 6- Hur stressad personalen känner sig på jobbet 

Som kan ses i diagram 6 visade det sig att nästan 70 % inte alls är stressade eller lite 
stressade. För att se om det skiljer sig på hur stressad personalen är på de olika avdelningarna 
togs diagram 7 fram.  
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Diagram 7- Hur stressad personalen känner sig på jobbet, uppdelat på de olika avdelningarna 

I diagram 7 kan ses att de flesta som är väldigt stressade jobbar på avdelning B där de i störst 
utsträckning används internpall. Men det är även där störst andel inte alls är stressade.   

5.3.4 Kontroll av pallkvitto  

Den enkät som skickades ut till avdelning B och skift 3 innehöll en extra fråga. Denna fråga 
berör ett arbetsmoment som är starkt kopplat till internpallen och finns endast på detta skift. 
Frågan behandlade det pallkvitto som finns som terminalarbetarna ska kontrollera. Det som 
ska kontrolleras är om antalet lastpallar som lastas av stämmer överens med det antal som står 
på pallkvittot som chauffören visar upp.  

Det visade sig att samtliga på skiftet är medvetna om att de bör kontrollera det pallkvitto som 
kommer in från chaufförerna men att vissa inte hinner med detta. 76 % säger att de 
kontrollerar pallkvitto och 24 % säger att de vet om att det ska göras, men att de inte hinner. 
Svarsalternativet ”Nej, visste inte att det skulle göras” fanns också med men ingen svarade 
detta alternativ vilket innebär att samtliga på avdelningen vet om att det ska göras. Svaret på 
denna fråga bör vara kopplat till svaren från avdelning B i diagram 7 som handlar om hur 
stressad personalen känner sig. De som inte hinner bör kunna hänföras till den stapeln där 
personalen känner sig stressade eller väldigt stressade.  

 

5.4 Enkätundersökning chaufförer 

I detta kapitel redovisas den data som inkom genom de enkäter som delades ut bland de 
chaufförer som kör transporter för fallstudieföretaget i Stockholmsområdet och är anställda av 
Åkeri X. Det delades totalt ut 150 enkäter och enkäten finns med som bilaga 3. Av samtliga 
utdelade enkäter inkom det endast 39 besvarade vilket resulterade i en svarsfrekvens på 26 %. 
Detta är en relativt låg svarsfrekvens och har inte ansetts representativ för samtliga 
chaufförers åsikter. Enkätsvaren har framförallt använts för att göra antagande om hur 
chaufförerna ser på internpallen. Det har dock tagits fram några diagram för att tydliggöra för 
läsaren hur svaren var fördelade på några frågor. Samtliga chaufförer som besvarade enkäten 
arbetar med att köra lastbil och utföra både leveranser och hämtningar hos kunder i 
Stockholmsområdet.  
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Av svaren på enkäterna kunde det utläsas att de flesta av chaufförerna visste vad en internpall 
är för något. Sett till hur många av chaufförerna som visste vad en internpall är för något var 
det endast ca hälften som kände till problemet. De chaufförer som besvarade enkäten uppgav 
även att de ansåg att samarbetet med personalen på terminalen och fallstudieföretaget 
fungerade ganska bra. Flertalet frågor på enkäten behandlade internpallen i olika avseenden, 
till exempel hur chaufförerna arbetar med pallkvittot och hur de registrerar internpallarna i 
systemet. På frågan hur noga de är med att registrera antalet internpallar när de lämnar 
terminalen på morgonen var det genomsnittliga svaret att de är ganska noga. I diagram 8 ses 
hur svaren var fördelade mellan hur noga chaufförerna som besvarade enkäten anser sig vara.  

 
Diagram 8 - Hur noga chaufförerna anser sig vara med att registrera internpallar 

Chaufförerna uppgav även att det endast händer ibland att de tar med sig tomma internpallar 
tillbaka till terminalen från kunder. De flesta chaufförer angav på enkäten att de brukar lämna 
in ett pallkvitto när de kommer in till terminalen med tomma lastpallar och det vanligaste 
verkade vara att det händer några gånger i månaden. Vilken typ av lastpall som chaufförerna 
skriver upp på pallkvittot skiljer sig däremot åt, enkäterna visar på att chaufförerna skriver 
upp allt från endast engångspallar till alla olika typer av lastpallar.  Fördelningen av 
enkätsvaren kan ses i diagram 9, där det kan ses att det inte finns någon indikation på vilken 
typ av lastpall som är vanligast att chaufförerna skriver upp på pallkvittot. Pallkvittona som 
chaufförerna kommer in med ska enligt rutiner kontrolleras av terminalpersonal, men enligt 
enkäterna ansåg chaufförerna att kontroller endast gjordes någon gång i veckan. Detta är dock 
lite motsägelsefullt mot informationen om att chaufförerna endast lämnar in pallkvitto några 
gånger i månaden.  
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Diagram 9 - Vilken typ av lastpall chaufförerna skriver på pallkvittot 

Sammanfattningsvis kan det sägas att av de enkäter som delades ut till chaufförerna var 
utfallet inte som önskat. Den dåliga svarsfrekvensen ledde till att statistik inte kunde tas fram 
för att representera hur samtliga chaufförers syn på internpallen ser ut. Svaren som har fåtts in 
kan dock användas för att få en antydan till att det finns en osäkerhet kring vilka typer av 
lastpallar som ska stå med på ett pallkvitto och att chaufförerna har en halvdan attityd mot att 
registrera det exakta antalet internpallar som finns på lastbilen när de lämnar terminalen på 
morgonen.  

 

5.5 Observationer terminal  

Här redovisas de observationer som har utförts på fallstudieföretagets Stockholmsterminal. 
Det är framförallt sammanställningar kring hur det har gått till under den tiden som 
observationen har blivit utförd. Eftersom Stockholmsterminalen är uppdelad i olika 
avdelningar redovisas även observationerna avdelningsvis. Det är endast på avdelning A och 
B som observationer har blivit utförda på eftersom det endast är dessa som ansetts vara av 
intresse på terminalen för att kunna förstå hur hanteringen av internpallar ser ut. Avdelning A 
är som tidigare nämnt den del av terminalen där mindre gods som inte behöver gå på lastpall 
hanteras, exempelvis paket. På avdelning B går de gods som måste transporteras på lastpallar.  

5.5.1 Avdelning A 

Under den första observationen som gjordes inne på avdelning A den 7/4 2015 studerades det 
vilken typ av lastpall som större samlingspaket som ska med fjärrtransporter lastades på. Vid 
detta tillfälle var det totalt 168 lastpallar som användes. Av dessa var det 122 internpallar och 
46 övriga lastpallar. Det innebär att det vid detta tillfälle var cirka 73 % internpallar. När 
samlingspaketen var lastade på lastpall markerades det vart de skulle, några av lastpallarna 
lastades av personalen direkt in i lastbilar som stod vid avdelning A:s lastkajer. Resterande 
lastpallar transporterades med truck vidare till avdelning B där de sorterades till rätt linje 
beroende på destination. 

Det studerades vid det första observationstillfället hur lokalen såg ut och hur lastpallarna som 
fanns i lokalen var placerade. Det noterades att det inte verkade finnas någon ordning på och 
specifika platser där lastpallarna skulle förvaras. Lastpallarna stod förvarade i staplar runt 
omkring i lokalen och i staplarna var det blandade typer av lastpallar. 
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Den andra observationen som utfördes den 8/4 2015, gick återigen ut på att kontrollera hur 
många av samlastningspaketen som lades på internpallar respektive övriga lastpallar. Vid 
observationstillfället var det totalt 114 lastpallar som användes och av dessa var 107 
internpallar och 7 övriga lastpallar. Det innebär att ca 94 % av lastpallarna som användes var 
internpallar. Enligt personal på plats skriver de upp hur många lastpallar som används varje 
dag. För de lastbilar som lastas direkt från avdelning A:s lastkajer anges även hur stor del av 
lastpallarna som är internpallar. Detta eftersom det är personal inne på avdelning A som 
registrerar antalet internpallar som använts till samlastningspaketen om de avgår från 
avdelning A:s lastkaj. För de som transporteras vidare till avdelning B noteras endast det 
totala antalet lastpallar eftersom registreringen av internpallar görs först när det lastas på 
lastbil, dvs. inne på avdelning B. 

Under den tredje observationen som gjordes den 9/4 2015 på avdelning A var syftet att 
studera vilken typ av lastpall som skrymmande paket lastas på. Med skrymmande paket 
menas de paket som är för stora eller för tunga eller när det är många antal paket i samma 
sändning för att transporteras som paketsändning, och istället måste levereras som gods på 
lastpall. En stor andel av de lastpallar som blir lastade med skrymmande paket går över till 
avdelning B för att distribueras på lastbilar tillsammans med annat gods. Det finns dock några 
få destinationer som utgår från avdelning A:s lastkajer. Det var lastpallar som skulle till dessa 
destinationer som studerades vid observationstillfället. Av de 37 lastpallar som användes var 
26 internpallar och 11 övriga lastpallar, vilket tyder på att internpallarna används ganska 
mycket även till denna typ av leverans.  

Sammanfattningsvis används internpallen inne på avdelning A i större utsträckning än vad 
arbetsledningen verkar tro. Det är endast internpallar som kan plockas som nya lastpallar om 
behovet finns, vilket gör att det kommer in flertalet nya internpallar i flödet varje dag. För 
samlingspaketen är det inte fel att använda internpallar eftersom de lastpallarna ska gå vidare 
inom fallstudieföretaget till andra terminaler i Sverige. Det kan dock bli problematiskt för de 
internpallar som går ut med skrymmande paket till kund eftersom de troligtvis inte tas med 
tillbaka direkt vid leveransen. Många av de internpallar som ändå används på avdelning A går 
dock över till avdelning B där de sedan lastas på lastbilar.  

5.5.2 Avdelning B 

Den första observationen som utfördes den 8/4 2015 inne på avdelning B hade syftet att 
studerade hur lokalen såg ut och hur de olika typerna av lastpallar stod placerade. Under 
observationen kunde det tydligt ses att lastpallarna stod strategiskt utställda kring portar och 
andra utvalda ställen runt om i lokalen. Alla lastpallar stod ordentligt uppstaplade även om 
staplarna i sig bestod av blandade typer av lastpallar. Den största andelen lastpallar inne på 
avdelning B var dock internpallar, både sett till staplarna och typen av lastpall som godset 
stod på. Med tanke på hur alla lastpallar var placerade gavs ändå intrycket att det finns en 
tanke bakom placeringen och att personalen tänkt igenom vart de förvarar lastpallarna mellan 
transporterna.  

Den andra observationen på avdelning B gjordes den 9/4 2015 för att ta reda på hur många 
lastpallar som varje dag kasseras på grund av att de är trasiga och inte längre går att använda. 
När en trasig lastpall upptäcks ställs den alltid vid samma port på avdelning B och 
allteftersom det fylls på förflyttas de trasiga lastpallarna ut på planen utanför. Därefter hämtas 
de av personal som kör alla de trasiga lastpallarna till en komprimator på området där de 
förstörs. Under denna observation var det 3 internpallar och 14 övriga lastpallar som var 
trasiga inne på avdelning B. Av de trasiga lastpallarna utanför var det 14 internpallar och 58 
övriga lastpallar. Enligt personalen finns det ingen registrering över antalet lastpallar som 
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kasseras varje dag. Det gör att det inte finns någon historisk statistik över hur många lastpallar 
som varje dag kasseras på Stockholmsterminalen. 

Den tredje observationen utfördes den 15/4 2015 för att undersöka hur det ser ut på terminalen 
när det kommer in gods från kunderna i Stockholmsdistriktet som ska distribueras vidare ut i 
Sverige. Det var vid detta tillfälle inte mycket gods som kom in på internpallar och mycket 
lastpall, både övrig lastpall och internpall, stod staplad mellan portarna. För att se om det gods 
som kom in på internpallar kom från kunder som beställt internpall gjordes det fyra 
stickprover för att se vilken kund som var avsändare. Efter observationen kontrollerades det i 
systemen om dessa kunder hade beställt internpallar för att skicka sitt gods på eller inte. Det 
var endast en av de fyra kunderna som hade beställt internpallar för sina transporter.  

Det undersöktes även om personalen på terminalen kontrollerade antalet internpallar som 
angavs på de pallkvitton som chaufförerna kom in med. Det gjordes vid tillfället inga 
kontroller utan personalen litade på att rätt antal lastpallar stod uppskrivna. Efter diskussion 
med en chaufför framkom det att vissa chaufförer skriver upp alla typer av lastpallar på sina 
pallkvitton, dvs. både engångspallar och internpallar. De får sedan betalt för totala antalet 
inhämtade lastpallar, oavsett om det är internpall eller engångspall. Chauffören trodde inte 
heller att det var många som fuskade med att skriva fel antal inhämtade lastpallar eftersom de 
vet att de kan bli kontrollerade. Det är främst när det är mycket att göra för 
terminalpersonalen som det brister i att kontrollera pallkvitton. En del chaufförer som kom in 
behöll internpallar inne i lastbilen och de uppgav då att anledningen till det är för att kunna 
använda internpallarna för lastsäkring om det behövs eller om en kund vid inhämtning inte 
har lastpall att ställa sitt gods på.  

Det framgick efter diskussion med en annan chaufför som befann sig på terminalen att det går 
ut många sändningar till kunder med tungt gods på internpallar. Det gör att det vid 
leveranstillfället inte går att ta med sig internpallen tillbaka utan den lämnas istället kvar hos 
kunden. Chauffören ansåg även att problemet med internpallarna uppkom när 
fallstudieföretaget började släppa på sina regler kring internpallen och började tillåta kunderna 
att behålla och använda internpallen. 

Den fjärde observationen gjordes den 22/4 2015 och syftet var återigen att ta stickprover på 
det gods som kom in från kunder på internpallar. Det gjordes sju stickprover och av dessa var 
det endast två sändningar vars avsändare hade beställt internpallar av fallstudieföretaget. Det 
ska även påpekas att det kan vara svårt som observatör att vara säker på om allt gods som stod 
på internpall på terminalen vid tillfället verkligen kom direkt från kund eller om chauffören 
vid lossning lagt godset på internpall. Att chaufförer lägger gods på lastpall vid ankomst till 
terminalen är inte ovanligt eftersom det händer att de tar gods löst och ställer tillsammans med 
annat gods på lastpallar i bilen för att spara plats. När de sedan kommer till terminalen måste 
godset delas upp på separata lastpallar då de kanske ska till olika kunder eller olika städer och 
enkelt måste kunna sorteras på terminalen.  

Den femte och sista observationen gjordes den 5/5 2015 för att prata med chaufförer och 
personal på Åkeri X för att få en förståelse kring hur registreringar av internpallar görs i deras 
handdatorer, vad deras rutiner säger och hur chaufförerna arbetar. Det framkom under 
observationstillfället att chaufförerna på morgonen får en förfrågan i sin handdator innan 
denne lämnar terminalen om hur många internpallar som finns i lastbilen. Chaufförerna som 
tillfrågades uppgav att de registrerar det totala antalet internpallar som finns på lastbilen, dvs. 
även de som används för lastsäkring. De uppgav dock att det ibland händer att de får en 
körning på nya internpallar som ska till kund och dessa registreras inte eftersom de går på en 
egen fraktsedel och att palladministrationen inne på kontoret registrerar internpallarna 
manuellt.  
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Efter diskussioner framgick det att när chaufförerna kommer tillbaka till terminalen med gods 
från kunder får de återigen en förfrågan i handdatorn om hur många internpallar som de 
lossat. Enligt personal på Åkeri X säger rutinerna att alla internpallar som finns på lastbilen, 
oavsett om de är tomma eller med gods på ska registreras i handdatorn. Chaufförerna som 
tillfrågades registrerade dock lite olika, vissa registrerade endast internpallarna med gods eller 
paket på medan andra registrerade enligt rutinerna. Registreringarna som chaufförerna gör i 
handdatorerna går in i fallstudieföretagets system, men enligt personal på fallstudieföretaget 
finns det ingen som helst uppföljning på siffrorna. 

Vid det femte observationstillfället tillfrågades även chaufförer och personal på Åkeri X hur 
de hanterar pallkvitton och hur rutinerna ser ut. Enligt personal på Åkeri X är rutinerna att alla 
typer av lastpallar som ser likadana ut som internpallen sett till utformningen ska skrivas upp. 
Chaufförerna verkade däremot göra lite olika när det gäller vilka lastpallar som ska skrivas 
upp, några skriver upp alla typer av lastpallar, andra enligt rutinerna och vissa skriver endast 
upp internpallar. Till skillnad från de registreringar som görs i handdatorn är pallkvittot ett 
papper som skrivs på, detta registreras således inte i något av fallstudieföretagets system utan 
fungerar endast som faktureringsunderlag för Åkeri X. 

Under det sista observationstillfället framkom det att rutinerna kring vilken typ av lastpall 
som ska skrivas i handdatorn och vilka som ska skrivas upp på pallkvittot har förändrats 
mycket de senaste åren. Rutinerna har gått fram och tillbaka med vilka lastpallar som ska 
skrivas upp, vilket gör att det kan skilja sig mycket mellan hur olika chaufförer arbetar 
beroende på hur länge de kört lastbil för Åkeri X och fallstudieföretaget.  

Sammanfattningsvis används internpallen väldigt mycket inne på avdelning B. Den används 
när det lastas gods till andra terminaler och när gods går ut till kunder. Inne på avdelning B 
hämtas det inte nya internpallar som det görs på avdelning A utan här kommer det in 
internpallar och övrig lastpall med chaufförerna varje dag. Inne på terminalen står 
internpallarna förvarade överallt och sett till hur personalen hanterar internpallarna inne på 
terminalen är det inte heller konstigt att det kasseras flertalet internpallar varje dag. 
Chaufförerna som kör åt fallstudieföretaget verkar ha blandade åsikter kring vad som gäller 
och vilka rutiner som finns med internpallarna när det gäller att hämta in tomma internpallar 
och vid leverans till kund på internpall.  

 

5.6 Observationer transporter 

Det utfördes under projektets gång två observationer där två olika chaufförer åktes med under 
en dag för att få en inblick i hur deras arbete ser ut och i vilken utsträckning som de kommer i 
kontakt med internpallarna. Några saker som valdes ut att studera under observationen var att 
se hur mycket internpall respektive övrig lastpall som stod hos kunderna på rundan, att se om 
chaufförerna tar med sig några internpallar eller övriga lastpallar tillbaka till terminalen, om 
chaufförerna upplever sin dag som stressig och om det påverkar arbetet samt hur många stopp 
som görs under en dag för leveranser och hämtningar. 

5.6.1 Chaufförens arbete 

De chaufförer som observerades arbetar båda på Åkeri X som kör transporter för 
fallstudieföretaget. Den ena chauffören, chaufför Z, hade sin första runda i Stockholms 
innerstad och den pågick mellan 07:00 och 14:00. Den andra rundan har chaufför Z i ett 
närliggande industriområde till Stockholmsterminalen. Observationen utfördes endast på 
chaufför Z’s första runda den dagen. Den andra chauffören, chaufför W, hade sin runda söder 
om Stockholm i ett industriområde och den pågick mellan 09:00 och 18:00. Båda 
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chaufförerna utgår från avdelning B och det är gods på lastpall som ska levereras. Lastbilarna 
som används har en lastningskapacitet på 18 lastpallar och varje lastbil hör till ett område i 
Stockholm. 

En vanlig dag för chaufförerna startar med att de hämtar de fraktsedlar som finns för dagens 
leveranser. Fraktsedlarna sorteras sedan i den ordning som chaufförerna vill ha sin runda med 
leveranser och hämtningar. Rundan för dagens leveranser planeras utefter när kunderna 
öppnar, trafiksituationer och vilka vägar som ska användas. Till skillnad från personalen på 
terminalen har chaufförerna inget uppstartsmöte vid början av deras skift. Detta beror på att 
alla chaufförerna startar vid olika tider på dagen beroende på vilket område som chauffören 
kör på. När fraktsedlarna är sorterade lastas godset för dagens leveranser i lastbilen. När 
chauffören lastar en internpall ska denne helst skriva upp det på en lapp så att rätt antal 
internpallar sedan registreras i handdatorn. Enligt chaufför W görs detta inte speciellt ofta 
utan antalet internpallar försöker de istället att komma ihåg i huvudet tills det ska registreras. 
När allt är lastat i lastbilen scannas alla fraktsedlarna med handdatorn och innan det avslutas 
kommer det upp en fråga på hur många internpallar som finns i lastbilen. Båda chaufförerna 
uppgav felaktigt antal lastade internpallar dagen då observationen genomfördes och attityden 
kring registreringen var att ”det spelar inte så stor roll hur många som registreras och om det 
stämmer överens med det faktiska antalet”.  

Om chaufförerna har lite att göra på sitt eget område en dag kan det hända att de får ta 
leveranser från andra områden som inte fick med sig allt på grund av platsbrist. Om det 
fortfarande finns plats kvar efter det ska chaufförerna stämma av med arbetsledningen om det 
är något annat som ska tas med för att säkerställa att så mycket gods som möjligt blir 
levererat. Detsamma gäller under dagen då arbetsledningen kan kontakta chaufförerna för att 
få hjälp med att utföra leveranser eller hämtningar som en annan chaufför inte klarar av på 
grund av olika anledningar. Det gäller att försöka hjälp varandra även om inte alla chaufförer 
alltid gör det.  

5.6.2 Distribution 

Chaufförerna lämnar sedan terminalen med sin lastbil för att påbörja sin runda. Rundan för 
dagen läggs upp beroende på vilka kunder som ska ha leverans och hämtning och ser därför 
olika ut från dag till dag. I början av rundan görs endast leveranser eftersom de flesta 
hämtningarna som görs kommer in under tiden som chaufförerna är ute på rundan. Under en 
dag gör chaufför Z ca 35-40 lämningar och ca 20 hämtningar i innerstaden medan chaufför W 
endast gör ca 15-20 lämningar och ca 15 hämtningar. För chaufför Z som kör i Stockholms 
innerstad är det trångt att köra med lastbilen, det tar tid på grund av köer och det är trångt att 
lasta av, vilket gör att arbetet försvåras. 

Båda chaufförerna uppgav att de inte känner sig jättestressade om dagarna. Det är först om 
något inträffar som gör att de blir försenade eller något annat som tar tid som det kan bli 
stressigt om dagarna. För chaufför Z’s del är problemet med köer i innerstaden och att det är 
trångt hos kunderna faktorer som påverkar hur dagen ser ut och om det blir stressigt. För 
chaufför W är det oftast lugnt på förmiddagen när leveranserna utförs och det är först på 
eftermiddagen när hämtningarna ska göras som det kan bli stressigt. Detta för att vissa kunder 
stänger tidigt och ibland behöver andra områden hjälp med att hämta in gods vilka båda är 
faktorer som kan påverka tidsramen för hämtning för chaufför W. 

Hos de kunder som chaufför W levererade till och hämtade gods från vid observationstillfället 
stod det inte mycket tomma lastpallar, endast en kund hade lastpallar staplade men inga 
internpallar. Chauffören tog inte med sig några lastpallar tillbaka på eget initiativ utan det var 
när en kund efterfrågade att bli av med en engångspall som den togs med i lastbilen. Chaufför 
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W uppgav också att det inte brukar vara så många tomma lastpallar hos kunderna i området 
och att det oftast inte tas med några tomma lastpallar till terminalen under en dag om inte 
kunderna specifikt ber om det. På chaufför W’s runda finns det två kunder som beställer 
internpallar från fallstudieföretaget för att lägga paket på för transport in till terminalen. Hos 
de kunderna finns det en lista där chauffören ska bocka av antalet internpallar med gods som 
tas med vid hämtning. Kunderna som har internpallar lägger enligt chauffören endast mindre 
gods, paket, på internpallen, som sedan lastas av vid terminalen. 

På chaufför Z’s runda fanns det betydligt fler lastpallar att hämta. Det är till och med så att 
kunderna sparar lastpallar för att chaufför Z ska kunna hämta dem och ibland ringer kunder 
specifikt chaufför Z för att det är mycket tomma lastpallar som behöver hämtas in. Om 
lastpallarna inte hämtas in slänger kunderna dem. Chaufför Z frågar även kunder på rundan 
om de har tomma lastpallar som kan tas med tillbaka till terminalen. Till exempel gallerior är 
guldgruvor när det gäller tomma lastpallar, även de kunder som får leveranser ofta brukar ha 
många tomma lastpallar. Dagen för observationen tog chaufför Z med sig 46 lastpallar från en 
kund och det var blandade typer av lastpallar, men inga internpallar. Även halvpallar togs 
med tillbaka och då räknade chauffören två halvpallar som en lastpall. När chaufför Z kom 
tillbaka till terminalen lossades de tomma lastpallarna inne på terminalen och 
terminalpersonalen skrev på pallkvittot för antalet inhämtade lastpallar.   

Om chaufförerna inte kan leverera godset på grund av att kunderna till exempel har stängt 
eller att kunden inte vill ta emot godset ska det tas med tillbaka till terminalen. Chaufför Z har 
med sig sådana returer nästa varje dag till terminalen. När det gäller inhämtning av gods är det 
de lastbilar som levererar från avdelning B som sköter all inhämtning av gods, oavsett om de 
går på lastpall eller inte. De bilar som levererar från avdelning A har ingen inhämtning alls, 
vilket gör att chaufförer från avdelning B även hämtar in paket som ska till avdelning A från 
kunder. Chaufför W har även fyra kunder i sitt område som har fast hämtning varje dag, vilket 
betyder att de inte behöver beställa hämtningar utan chauffören åker förbi varje dag för att 
hämta upp gods. Chaufför Z hade inga fasta hämtningar men det är oftast samma kunder som 
beställer hämtningar varje dag.  

5.6.3 Övrigt 

Åkeri X som båda chaufförerna arbetar på har ett system som gör att deras chaufförer kan få 
bonus på tre olika sätt. Chaufförerna kan få bonus genom hämtningar av gods, leveranser av 
gods och hämtning av tomma lastpallar hos kunder. När det kommer till de tomma 
lastpallarna som hämtas in är det fallstudieföretaget som betalar en summa till Åkeri X, 
motsvarande det antal lastpallar som blivit inhämtade. Antalet lastpallar som är inhämtade 
grundar sig på de pallkvitton som chaufförerna får påskrivna när de kommer in till terminalen 
med tomma lastpallar. Enligt chaufförerna räknas all typ av lastpall på pallkvittot och inte 
bara internpallar. Chaufför Z som hämtar in många tomma lastpallar varje dag uppgav att den 
enda anledningen till att det görs är för att det finns en bonus.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att under en arbetsdag har chaufförerna som levererar 
åt fallstudieföretaget samma huvudsakliga uppgifter oavsett vilket område de arbetar i. Deras 
dagar skiljer sig åt när det kommer till hur arbetsdagen ser ut och är uppbyggd. Att det skiljer 
sig åt beror till stor del på vilket typ av område som deras runda går i. Rundorna ser även 
olika ut beroende på antalet leveranser och hur många hämtningar som kommer in. Det skiljer 
sig även åt mellan områdena när det handlar om tomma lastpallar, om det står lastpallar hos 
kund eller inte. I Stockholms innerstad finns mer lastpall ståendes hos kunder, vilket gör att 
det finns mer lastpall att hämta in, jämfört med industriområden utanför innerstaden. Hur 
mycket lastpallar som en chaufför hämtar in varje dag verkar bero på deras egen inställning 
till om det är värt pengarna för den tiden det tar att hämta in.   
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Kapitel 6 

6 Benchmarkingstudie 
I den benchmarkingstudie som har gjorts har Borlängedistriktet använts som referenspunkt då 
de har ett uttalat bra hanterande av internpallar samt att de visar på bra resultat när det gäller 
just internpallen. Genom att jämföra distrikten och hur de arbetar med internpallen på 
terminalen och i samband med transporter kan eventuella rutiner användas på terminalen i 
Stockholm. Informationen kring Borlängedistriktets hantering av internpallar kommer från 
den telefonintervju och mailkontakt som hållits med personalansvarig för 
internpallshanteringen på terminalen i Borlänge. 

 

6.1 Terminalen 

Borlängedistriktet består av en terminal där alla olika avdelningar finns under samma tak. Sett 
till storleken är Borlängedistriktet endast ca 16 % av hela Stockholmsdistriktet. Med detta 
menas att Borlänge hanterar ca 16 % av den volymen sändningar som Stockholm hanterar på 
årsbasis. De är alltså ganska mycket mindre till storleken. Av det totala antalet sändningar hos 
fallstudieföretaget har Borlängedistriktet ca 3 % och Stockholmsdistriktet ca 20 %.  

På Borlängeterminalen ses idag inget problem med internpallarna, även om de tidigare har 
varit ett stort problem. Framförallt har internpallen inneburit ekonomiska problem för 
terminalen, då de anser att de hanteringsmässigt inte har haft ett problem. Borlängeterminalen 
har de senaste åren arbetat mycket med att försöka laga internpallarna så länge det går och har 
genom det lyckats spara in en del pengar i verksamheten. Detta har lett till att de inte längre 
har samma ekonomiska problem med internpallen. De internpallar som dock inte går att laga 
kasseras på terminalen. Det finns inget system där man registrerar hur många lastpallar som 
kasseras varje dag eller hur fördelningen av lastpallstyp ser ut. De internpallar som kasseras 
räknas istället som ett svinn och distriktet får då ta kostnaden för de kasserade internpallarna.  

För att hålla koll på internpallarna och vart de förflyttas registreras de varje gång de lämnar 
terminalen i Borlänge. När de går ut till kund registreras internpallarna på chaufförerna och 
när det går på fjärrtransport är det mottagande terminal som tar över internpallarna. Vid 
fjärrtransporter är det avsändande distrikt som anger antalet internpallar som skrivs över på 
det mottagande distriktet. Det finns idag ingen daglig extra kontroll på att det angivna antalet 
faktiskt stämmer med det ankomna antalet. Det sker som för alla terminaler automatiskt en 
påförning på mottagande distriktet när chauffören i sin handdator skriver ner hur många 
internpallar denne har på sin lastbil. Det som Borlänge däremot gör är att de två gånger i 
månaden ser över hur många internpallar som har ankommit från andra distrikt för att se om 
det finns någon avvikande siffra. Genom att ha bra koll på hur statistiken sett ut historiskt kan 
de enkelt bilda sig en uppfattning om hur många internpallar som brukar anlända till deras 
terminal. Om det är något som avviker från det normala går de in i systemet och kontrollerar 
varför det finns en avvikelse och hur den kan ha uppkommit, om det kan ha varit en 
felskrivning eller om någon annan anledning finns.  

Då Borlänge är ett ankommande distrikt får de in mer gods än vad de skickar ut. Detta gör att 
de får in ett överskott på internpallar som de ställer för förvaring då de inte behövs i 
produktionen. De skapas alltså inget behov av att få in nya internpallar i flödet, de lastpallar 
som de får in räcker gott och väl. Eftersom de ofta får ett överskott av internpallar innebär det 
att andra distrikt får internpallar av Borlängedistriktet om det finns behov. Vart internpallar 
skickas från när ett distrikt har behov av fler sköter inte distrikten själva utan det görs centralt 
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från en pallcentral inom fallstudieföretaget. Pallcentralen sköter all bokning av transporter av 
internpallar mellan distrikten.  

Precis som på många andra distrikt runt om i Sverige kan kunderna beställa internpallar från 
terminalen i Borlänge. Dessa beställda internpallar ska användas för att lägga blandgods på 
för transport från kund in till terminalen.  När godset går vidare till slutkund eller till annan 
terminal ska det istället lastas om till en EUR-pall. För att säkerhetsställa att terminalen får 
tillbaka de internpallar som är utkörda till kund använder de sig av blanketter där chauffören 
bockar av antalet hämtade internpallar varje gång de hämtar gods. Genom att ha en ständig 
dialog med chaufförer och kunder kring hur det ska gå till anser de att det fungerar bra.  

 

6.2 Transporter 

De har i Borlängedistriktet bra kontakt med sina chaufförer och är ofta ute och pratar med 
dem. De försöker att få med chaufförerna på aktiviteter som hålls när det till exempel gått bra 
för terminalen eftersom chaufförerna gör ett stort jobb även om de är anställda av sitt 
respektive åkeri. Genom den öppna kommunikationen som distriktet har med sina chaufförer 
har de på terminalen i Borlänge förstått att det funnits en kunskapsbrist hos chaufförerna när 
det gäller internpallen. Det uppmärksammades även att personalen på terminalen visste 
väldigt lite om internpallarna och vad de betyder för företaget. Detta ledde till att 
Borlängeterminalen gick ut och informerade både personalen och chaufförerna vad 
internpallen betyder och hur viktig den är för verksamheten. Efter att den informationen gått 
ut till samtliga har hanteringen av internpallen fungerat mycket bättre. 

Chaufförerna som kör transporterna i Borlänge får inte betalt för att de plockar med sig 
internpallar från kund utan enligt avtalet som skrivs med åkerierna ska chaufförerna vid varje 
leverans ta med sig internpallen tillbaka från kund. Detta följs inte varje gång utan det är 
vanligt att chaufförerna lämnar internpallen med godset hos kund. Terminalen litar dock på 
chaufförerna och eftersom det oftast är samma chaufförer som trafikerar samma runda kan 
dem plocka med sig tomma internpallar när dem passerar kunden nästa gång. Det blir som ett 
utbytessystem när det är leveranser flera gånger i veckan eftersom chauffören låter kunden ha 
internpallen för att lasta av godset och tar några dagar senare med sig internpallen tillbaka till 
terminalen. Internpallarna registreras varje morgonen på alla chaufförer som kör distribution 
och de har därför koll på hur många internpallar som varje dag går ut till kunder, vilket gör 
det enkelt att se om det är lika många som varje dag kommer in. 

I Borlänge anses det viktigaste för en lyckad hantering av internpallen vara att ha en bra 
dialog med chaufförerna som kör åt dem. Det är genom detta som de kan se till att lyckas få 
tillbaka internpallarna från kunderna i distriktet och att internpallarna inte förflyttas till andra 
distrikt utan registrering i systemet. Det är viktigt att all personal; chaufförer och 
terminalpersonal, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med internpallen får reda på att 
de kan göra skillnad och att de även får se och ta del av resultatet av deras arbete.  
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6.3 Skillnader/likheter mellan distrikten 

Här nedan presenteras de likheter och skillnader som finns mellan Borlängedistriktet och 
Stockholmsdistriktet när de gäller hanteringen av och vetskapen kring internpallen.  

6.3.1 Terminalen 

Terminalerna ser olika ut både till hur personalen arbetar och utformningen av dem. 
Borlängedistriktet har alla avdelningar under samma tak i samma byggnad medan 
Stockholmsdistriktet har separata hus för de olika avdelningarna. Alla tre avdelningar finns 
representerade på de båda terminalerna och samma typ av skift arbetar på avdelningarna. Att 
personalen arbetar olika kan bero på att det är en viss storleksskillnad mellan distrikten då de 
hanterar olika mängder sändningar.  

Borlängedistriktet har som tidigare nämnts inget större problem med hanteringen av sina 
internpallar och arbetar mycket med att försöka laga dem så länge det går. Detta är inget som 
Stockholmsdistriktet arbetar med alls utan lastpallarna slängs när de anses för trasiga för att 
transportera gods på. En likhet som finns mellan distrikten är att inget av dem registrerar eller 
för någon statistik över antalet lastpallar som kasseras varje dag.  

I Stockholm finns det ingen kontroll alls på att det ankomna antalet internpallar från andra 
distrikt är det faktiska antalet som ankommit. I Borlänge görs det ingen kontroll dagligen men 
det finns en person som några gånger i månaden går in i systemen för att kontrollera så att det 
inte skett några avvikande registreringar.  

Båda distrikten skickar internpallar till de kunder som efterfrågar internpall för att kunna 
skicka blandgods på in till terminalen. Skillnaden mellan distrikten här verkar vara att 
Borlänge har en öppnare dialog med kunderna kring vad som faktiskt gäller och när godset 
kommer in på terminalen så lastas de över till en övrig lastpall för vidare transport i 
fallstudieföretagets nätverk. I Stockholm verkar den dialogen saknas och kunderna verkar tro 
att de kan skicka allt gods på internpallarna.  

Borlängedistriktet arbetar även mer aktivt med att sprida ut information kring internpallen 
bland personalen för att säkerställa att alla har den kunskap som krävs, något som 
Stockholmsdistriktet verkar sakna.  

6.3.2 Transporter 

En stor skillnad mellan distrikten när det gäller transporter är att pallkvitto inte finns i 
Borlänge. Enligt avtalet som fallstudieföretaget skriver med alla transportörer står det att om 
en leverans görs på en internpall så ska godset ställas av och internpallen tas med tillbaka vid 
leveranstillfället. Detta avtal gäller även för chaufförerna i Stockholmsdistriktet men där finns 
även pallkvitto som ger chaufförerna pengar för lastpallar som de hämtar in. I Borlänge har de 
istället en öppen dialog med sina chaufförer för att få dem att förstå hur viktigt det är att 
internpallen kommer tillbaka.  

I Borlängedistriktet har terminalen och chaufförerna en bättre kommunikation kring vad 
internpallen innebär. Att det saknas en bra kommunikation mellan fallstudieföretaget och 
chaufförerna på Stockholmterminalen är tydligt då de inte förstår värdet av internpallarna på 
samma sätt som de gör i Borlänge. Chaufförerna verkar även vara mer delaktiga i arbetet på 
terminalen i Borlänge jämfört med chaufförerna som arbetar i Stockholmsområdet.  
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Kapitel 7 

7 Nulägesanalys 
Den kartläggning som är utförd på hanteringen av internpall på fallstudieföretaget har lett till 
att flertalet problem har identifierats. Ett av de problem som har upptäckts är bristande 
kommunikation mellan personal, ledning och chaufförer kring hanteringen av internpallen. 
Detta hänger samman med den okunskap som finns hos personalen kring internpallen. Ett 
annat problem när det kommer till hanteringen rör det system som finns vid kvittering av 
internpallar. Ytterligare problem är att chaufförerna skriver upp olika typer av lastpallar på de 
pallkvitton som lämnas in och att de sedan får ersättning för det antalet som står skrivet 
oavsett vilken typ av lastpall chauffören har räknat. Det finns inga tydliga anvisningar kring 
vilken typ av lastpall som rutinerna säger att pallkvittot ska vara på och under observationerna 
framkom det att det var oklart även för ansvarig personal på Åkeri X.  

De problem som identifierades har analyserats utefter vad författarna anser att sannolikheten 
är för att händelsen skulle kunna inträffa och hur stor konsekvensen av dem anses vara. 
Sannolikheten har kunnat uppskattas med hjälp av de observationer, intervjuer och enkäter 
som genomförts under projektet. Observationerna har visat på att ingen registrering mellan 
avdelningarna på terminalen görs och därför är sannolikheten för att detta inte görs hög. 
Detsamma gäller för den okunskap om internpallen och det bristande kvitteringssystem som 
visats genom enkäter och intervjuer. Eftersom dessa problem gett ett högt utslag under 
datainsamlingen anses de vara väldigt sannolika att inträffa. Stressigt arbete visades på 
enkäterna inte vara något stort problem och sannolikheten för att arbetet är stressigt på 
terminalen anses därför vara låg. Konsekvenserna av varje problem har även de behandlats 
med underlag av det som framkommit under datainsamlingen och tilldelats en låg till hög 
konsekvens av händelsen. Exempelvis anses problemet med pallkvittot generera en allvarlig 
konsekvens eftersom det är en stor kostnad för fallstudieföretaget. Händelsen att ingen 
kontroll av internpallar från andra distrikt görs anses utgöra en låg konsekvens då antalet 
internpallar från andra distrikt enligt fallstudieföretaget brukar stämma. Fler problem och 
vilka sannolikheter och konsekvenser de fått kan ses i figur 10.  

För att behandla problemen på ett effektivt sätt har de kategoriserats i små, mellanstora och 
stora problem. Under vilken kategori problemen har hamnat har bestämts av den riskanalys 
som har gjorts. Svårighetsgraden på problemen kan ses av färgerna och siffrorna i rutorna i 
figur 10. Grön färg och siffrorna 1-4 betyder små problem, gul färg och siffrorna 6-9 anses 
vara ett medelstort problem och siffrorna 12-16 i röd färg innebär att problemet är stort.  
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Figur 10 - Riskanalys över identifierade problem 

Många av de problem som finns i figur 10 hänger ihop och är konsekvenser av varandra, 
informations- och kommunikationsbrist kan härledas till de flesta problemen. Trots detta är 
kapitlet uppdelat i underrubriker för respektive svårighetsgrad.  

 

7.1 Stora problem 

De problem som enligt riskanalysen fått högsta svårighetsgrad handlar om hur registreringen 
av internpallar som går in och ut från terminalen ser ut och den kommunikationsbrist som 
finns kring internpallen. Svaren på enkäterna till både terminalarbetarna och till chaufförerna 
tillsammans med information som uppkommit under observationer och intervjuer har alla 
antytt på att information kring internpallen är bristfällig. Det är framförallt den spridning av 
svar som behandlar hanteringen och användningsområden av internpallen som har lett till att 
problemet har uppdagats. Den bristande informationen kan ha sin utgångspunkt i att det finns 
ofullständiga rutiner på hur information ska spridas.   

Det kvitteringssystem som finns hos fallstudieföretaget är byggt på att chaufförerna registrerar 
antalet internpallar som lastats och lossas på terminalen i sin handdator. Observationerna med 
chaufförerna tillsammans med enkäterna som delades ut på Åkeri X tyder på att chaufförerna 
inte är så noga med att registrera rätt antal internpallar i handdatorn vilket ger ett missvisande 
resultat i kvitteringssystemet. Systemet tar inte hänsyn till pallkvittot och det går därför inte 
att veta hur många internpallar som finns på området och inte heller hur många som finns i 
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systemet. Kvitteringssystemet som finns har brister och används inte och även här saknas 
information om hur det ska användas och vad systemet innehåller.  

Det bristande kvitteringssystemet indikerar på att det inte finns ett tydligt tankesätt kring hur 
fallstudieföretagets retursystem med internpallar ska fungera. Att få ett fungerande 
retursystem är enligt Gupta (2013) svårare att uppnå än ett distributionsnätverk och det beror 
på att det kan vara svårare att planera från flera noder till en nod än från en nod till flera 
noder. För fallstudieföretaget är detta dock inget ovanligt att utföra eftersom de inhämtar gods 
från sina kunder varje dag och detta kan då ses som en typ av retursystem. Principen att hämta 
in tomma internpallar skulle kunna fungera på samma sätt som med inhämtning av gods, men 
problemet är att chaufförerna inte varje dag passerar de kunder som har tomma internpallar i 
sin planerade runda. Att lägga till de kunder som har tomma internpallar skulle leda till stor 
tidsåtgång och att leveranser och hämtningar i värsta fall inte skulle hinnas med.  

Fallstudieföretaget verkar i dagsläget inte ha en bra struktur för hur inhämtning av internpallar 
ska gå till utan de hämtas in av chaufförer mot en ersättning för varje lastpall med hjälp av 
pallkvitto. Detta infördes först som en punktinsats på terminalen i Stockholm, men ligger kvar 
för att chaufförerna ska hämta in lastpallar. Hur systemet med pallkvittot ser ut kan ses i figur 
11 där ingen kvittering görs av lastpallarna utan det antal lastpallar chaufförerna har med sig 
till terminalen är det antal de får bonus för. Det betyder att chaufförerna även får betalt för de 
lastpallar som de enligt avtal ska ha med sig tillbaka efter leverans. Som kan ses i figur 11 
innebär detta att om chauffören har med sig 8 internpallar från terminalen på morgonen med 
gods på som ska levereras till kund och tar med sig 10 tomma lastpallar tillbaka till terminalen 
från kunder får chauffören ersättning för 10 lastpallar. Det sker alltså inget sorts avdrag för de 
internpallar som fanns på lastbilen på morgonenen och som enligt avtal skulle tas med 
tillbaka.  

 
Figur 11 - Pallkvitto utan kvitteringssystem 

Enligt chaufförerna är det endast bonusen som gör att de vill ta med tomma lastpallar tillbaka 
till terminalen. Utan bonusen anser de att det inte finns någon anledning till att låta tid gå till 
att hämta tomma lastpallar. Enligt Das (2012) är retursystem en fråga som bör ingå i den 
strategiska planeringen och fallstudieföretaget verkar i dagsläget inte ha tänkt igenom varför 
deras retursystem ser ut som det gör. Det kan vara så att strukturen i dagsläget inte passar för 
terminalen i Stockholm. Kanske bör fallstudieföretaget överväga att inte längre betala 
chaufförerna för att hämta in lastpallar utan göra som Alinovi et al (2012) anser och istället 
använda sig av ekonomiska styrmedel för att få kunderna att återlämna lastpallarna. 

Chaufförerna som hämtar in tomma lastpallar och genom det får ut en bonus lämnar som 
tidigare nämnt in ett pallkvitto för det. Genom observationer och enkäter har det framkommit 
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att chaufförerna behandlar pallkvittot olika och att de lastpallar som skrivs upp beror på 
chauffören. En anledning som framkommit under observationerna angående att alla typer av 
lastpall skrivs upp på pallkvittot är att chaufförerna anser att alla lastpallar är lika mycket 
värda för fallstudieföretaget. När pallkvittot infördes under den punktinsats som gjordes 2003-
2004 sa rutinen att det enbart var internpallen som skulle skrivas upp. Detta har enligt 
observationerna ändrats flertalet gånger vilket gör det svårt för de chaufförer som arbetat en 
längre tid för Åkeri X att veta vilken rutin som gäller. Att detta inte framkommer tydligt till 
chaufförerna antyder återigen att det finns en kommunikationsbrist mellan fallstudieföretaget 
och chaufförerna.  

Efter jämförelse med Borlängedistriktet framkom det att det endast är Stockholmsdistriktet 
som använder sig av pallkvitto. I Borlänge tar chaufförerna med sig tomma internpallar från 
kunderna oavsett eftersom det i de allmänna avtalen som skrivs med transportörer står att 
detta ska göras och därför ses det som en rutin. Varför det inte sker i Stockholm trots att 
chaufförerna har samma förutsättningar och avtal är desto svårare att förstå. Kanske är det för 
att det en gång har införts en ersättning och den är svår att ta bort och ändå uppnå samma 
resultat. I Borlänge har pallkvitto aldrig funnits och kanske är det därför som de aldrig haft 
problemet med att chaufförer endast vill hämta in internpallar mot ersättning.  

Problemet med okunskapen hos personalen, som klassas som ett svårt problem, har 
framkommit genom enkäterna som delats ut bland personalen på terminalen. Informationen 
kring okunskapen har även stärkts av och bekräftats under intervjuerna med arbetsledarna. 
Problemet är därför väldigt sannolikt och ger en hög konsekvens i och med att det är 
personalen som hanterar internpallen. Att det finns en stor okunskap hos personalen på 
terminalen och chaufförerna medför att det finns en risk i att hanteringen av internpallen 
kanske inte sköts enligt de rutiner som finns.  

Det är viktigt att arbeta med de risker som uppstår inom företaget för att förhindra att samma 
risker sker igen. Ekwall & Rolandsson (2011) menar att genom att studera och se till tidigare 
händelser kan företaget arbeta med att eliminera problem och risker från att hända igen. På det 
sättet är det viktigt att problemet med okunskapen tas om hand och att försöka eliminera den 
risken som faktiskt uppstår när personalen inte har tillräcklig information kring hur ett 
moment i deras arbete ska utföras.  

 

7.2 Medelstora problem 

På fallstudieföretagets Stockholmsterminal verkar det finnas ett problem med att det finns 
rutiner som inte fungerar fullt ut. Personalen vet troligtvis om vad som gäller men på grund av 
tidsbrist eller andra anledningar väljer de att inte följa rutinerna. Paulsson et al (2013) menar 
att det är viktigt att alla i ett företag arbetar mot gemensamma mål där hela flödeskedjan blir 
effektiv och inte att alla delar av kedjan blir effektiva individuellt. Om personalen väljer att 
inte följa rutinerna för att de anser att det tar onödig tid kan detta leda till att arbetet flyter på 
för dem men att det påverkar internpallens stora flöde negativt. Att det inte heller finns tydliga 
rutiner kring hur information ska spridas har lett till att de som arbetat mellan 0-5 år på 
fallstudieföretaget saknar kunskap om internpallen och vad den ska användas till. 
Fallstudieföretaget har enligt enkäterna störst andel personal som arbetat kortare tid på 
företaget och för att eliminera risken med okunskap bör informationen spridas tidigare i 
anställningen.  

När rutinerna inte sköts finns det risk att arbetet blir lidande och därmed att internpallar 
försvinner. Enligt Paulsson et al (2013) är det viktigt att hitta en jämviktzon mellan 
effektivitet och säkerhet. Det innebär att extra kontroller av internpallen inte skapar ett 
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effektivt flöde eftersom det är en icke-värdeskapande aktivitet. Samtidigt så behöver det 
finnas säkerhet kring att internpallarna hanteras ordentligt för att det inte ska bli felaktigheter i 
systemet. För chaufförerna innebär jämviktzonen att tiden det tar att lasta av gods från en 
internpall måste sättas i perspektiv mot den tiden det tar för att se till att arbetet blir effektivt 
och att alla arbetsuppgifter hinns med under dagen.  

Att det finns olika synpunkter på hur aktiviteter ska utföras är ett problem på terminalen i 
Stockholm. Det finns inga tydliga riktlinjer som personalen arbetar efter, trots att det finns 
rutiner för hur det ska utföras. Det verkar också som att rutinerna har förändrats så mycket de 
senaste åren att det har varit svårt för personalen att hänga med och veta vad som gäller för 
tillfället. Personalen som arbetat ett tag verkar fortfarande arbeta som de tidigare gjort 
eftersom rutinerna såg ut på det sättet tidigare. Det tyder på att rutinförändringarna inte har 
nått ut till all personal som de borde ha gjort.  

En rutin som inte verkar följas är att om gods kommer in till terminalen på en internpall från 
kund ska godset lyftas av och ställas på en annan lastpall för vidare transport. Denna rutin kan 
diskuteras, om det är det mest effektiva sättet att arbeta på eller om det blir ett extra moment 
som tar extra tid. Det ska kommas ihåg att även om det inte ses till ekonomiska aspekter i 
detta projekt kan rutinerna som finns hos fallstudieföretaget ha ekonomiska utgångspunkter.  
Att lasta av gods från internpallar har troligtvis med ekonomiska aspekter att göra. Det skulle 
innebära att internpallen stannar kvar i det interna flödet istället för att gå vidare och 
eventuellt försvinna. Att ha internpallen kvar i det interna flödet skulle i sin tur medföra att 
pengar sparas. Att lasta om innebär dock ett extra moment för personalen som tar tid och leder 
till att det inte blir det effektivaste sättet att arbeta på. Personalen som enligt enkäterna känner 
sig lite stressade på arbetsplatsen anser kanske att momentet att lasta om godset tar för mycket 
tid och att det går fortare att bara skicka den vidare på en internpall trots att rutinerna säger 
annat. Detsamma gäller för chaufförerna som inte lastar av godset hos kunderna när det 
kommer på en internpall, detta skulle för dem innebära extra tid i ett redan snävt schema.  

Det är även konstigt att arbetsledningen i många fall säger åt personalen att det ska användas 
så lite internpall som möjligt i det dagliga arbetet. Det är underligt eftersom internpallen enligt 
intervjuerna är den lastpall som köps in för att kunna användas i produktionen. Om 
internpallen inte ska användas kan det ifrågasättas vilken typ av lastpall som istället ska 
användas. Engångspallarna som är liknande lastpallar finns inte alltid i flödet hos 
fallstudieföretaget eftersom dessa endast kommer till terminalen från kunder. Detta kan göra 
det svårt för personalen att hantera eftersom engångspallar inte alltid finns i flödet.  

Internpallen ska egentligen inte lämna terminalen för att gå ut till kunder utan detta har 
uppkommit då fallstudieföretaget släppt på rutinerna och tillåtit det mot att chaufförerna tar 
med sig internpallen tillbaka vid leverans. Ur ett materialhanteringsperspektiv är det mest 
effektiva att använda samma lastpall genom hela kedjan eftersom det innebär att det inte blir 
några onödiga förflyttningar. Enligt Siddharta (2008) är materialhantering en icke-
värdeskapande aktivitet som ska minimeras för att uppnå ett kostnadseffektivt flöde. Därför 
bör det på fallstudieföretaget strävas efter att gods ska skickas på samma pall genom hela 
flödet och istället se över hur det kommer sig att gods står på internpallar från början för att gå 
ut till kund. Kunder som beställer internpallar ska endast skicka paketsändningar på dem in 
till terminalen för att säkerhetsställa att internpallen endast går från kund till terminal och inte 
vidare till slutkunden. I en perfekt värld skulle inget gods stå på internpallar och chaufförerna 
skulle då inte längre behöva registrera dem på morgonen vid distributionen och antingen lasta 
av eller lämna internpallarna vid leverans.  

Ännu ett problem som hamnat inom det gula fältet är den ovarsamma hanteringen som finns 
på terminalen. Det handlar om att personalen inte är varsamma med internpallen i deras 
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dagliga arbete. Personalen på terminalen verkar enligt intervjuer och observationer inte vara 
medvetna om värdet av internpallarna vilket är en konsekvens av okunskap. Det gäller inte 
bara det ekonomiska värdet utan även värdet av att faktiskt ha lastpallar tillgängliga i 
produktionen hela tiden. Om internpallarna försvann skulle det innebära att lastpallar som 
används i det dagliga arbetet skulle vara en bristvara och det påverkar personalens arbete. Det 
uppgavs att personalen inte bryr sig om hanteringen och att internpallarna framförallt inte 
hanteras varsamt av den personal som kör truck och kommer i kontakt med internpallarna. 
Den ovarsamma hanteringen stärks även av det antal trasiga lastpallar som dagligen slängs. 
Antalet skulle säkerligen kunna vara lägre om personalen hanterar lastpallarna på ett bättre 
och säkrare sätt. Genom att öka kunskapen kring internpallen hos personalen skulle 
hanteringen kunna bli säkrare och hållbarare, vilket kan spara in på antalet internpallar som 
slängs varje dag.  

 

7.3 Små problem 

För att samarbetet inom fallstudieföretaget ska fungera med distribution till kunder och 
leverensservice behöver leveranser mellan distrikten ske frekvent. Detta görs genom att det 
används tidsbunden trafik mellan fallstudieföretagets terminaler. I flödet mellan terminalerna 
är tanken att internpallar ska användas och att registrering ska göras där mellan. Det är alltid 
avgående distrikt som är ansvarigt för att registrera antalet internpallar som går iväg. När 
internpallarna ankommer till Stockholmsterminalen kontrolleras inte registreringen av antalet 
i efterhand, vilket innebär att avvikande siffror inte upptäcks och undersöks. Att dagligen 
kontrollera ankommande antal internpallar från andra distrikt skulle vara tidskrävande, inte 
ens Borlängeterminalen som har bra koll på internpallarna kontrollerar ankommande 
internpallar varje dag. Borlänge studerar istället över en längre tid de ankomna internpallarna 
från andra distrikt för att se om det finns några avvikande siffror. Stockholmsdistriktet skulle 
kunna lära sig av Borlängedistriktet och se över sina siffror ibland för att finna avvikande 
siffror.  

För att kunna leverera god leveransservice till kund ska distributionen ske i tid vilket kan 
innebära ett stressigt arbete. Inne på terminalen går det inte att vänta på att rätt lastpall ska 
finnas tillgänglig. Det viktiga är, enligt vad som framkommit under intervjuerna, att godset 
ska gå ut till kunder i tid, allt annat kommer då i skymundan. För att kunna distribuera allt 
gods i rätt tid får det inte ta för lång tid hos varje kund, tiden måste fördelas på rätt sätt, vilket 
kan innebära att godset inte hinner lastas av från lastpallen. Eftersom det inte finns stora 
marginaler måste distributionen vara effektiv.  

Stockholmsterminalen har en cirkulationsutformning vilket innebär att godset som ankommer 
cirkulerar och sorteras inne på terminalen för att sedan ställas på rätt linje för utkörning. 
Godset lagras inte på terminalen utan sorteras och går vidare ut i distributionen samma eller 
nästkommande dag. Detta innebär att Stockholmsterminalen har ett cross docking-system. 
Eftersom det är flera distrikt som samarbetar och förflyttar godset mellan sig har 
fallstudieföretaget att system med flera cross docking-terminaler i Sverige. Utformningen av 
Stockholmsterminalen anses inte vara något som förknippas med försvinnandet av 
internpallar eftersom ingen registrering görs mellan de olika avdelningarna finns ingen 
kontroll på var internpallarna befinner sig inne på terminalen. Som framkommit under 
intervjuerna görs inte heller någon registrering när internpallar hämtas från avdelning C för att 
användas i produktion på de andra avdelningarna. Däremot görs kontroll av antalet 
internpallar mot fraktsedeln när nya internpallar har beställts och anlänt till 
Stockholmsterminalen och avdelning C. Genom att göra detta elimineras risken med att fel 
antal nya internpallar ankommit till terminalen.   



 
 

57 

Kapitel 8 

8 Slutsats och rekommendationer 
Kartläggningen som har tagits fram visar de aktiviteter som finns i internpallsflödet på 
Stockholmsterminalen, se figur 7, 8 och 9. Det framkom under kartläggningen att det finns en 
stor brist i hur mycket personalen vet om internpallen och rutinerna kring den. Detta leder till 
att det ofta blir en felaktig och ovarsam hantering eftersom personalen inte förstår värdet av 
internpallen. Att personalen inte har tillräckligt med kunskap kring vad internpallen innebär 
leder också till att rutinerna inte alltid anses viktiga att följa.  

Utifrån de problem som identifierats i projektet och som kan ses i figur 10 har 
rekommendationer för en förbättrad hantering tagits fram. Rekommendationerna kan 
kortfattat ses i tabell 4 och beskrivs sedan mer ingående.  

 

Tabell 4 - Rekommendationer 

Rekommendation Påverkan 

Kontinuerliga möten mellan ledning och personal på 
fallstudieföretaget samt med åkerierna 

Förbättra kommunikationen mellan alla som är 
inblandade i internpallshanteringen och genom det få 
alla att sträva efter samma mål 

Bestäm användningsområde för internpallen Enhetlig hantering av internpallen 

Se över/skapa rutiner för informationsspridning om 
internpallen 

Bättre kunskap som leder till en högre medvetenhet 
och en bättre hantering av internpallen 

Utveckla kvitteringssystemet Bättre koll på var internpallen finns samt mindre svinn 
av internpallar hos kunder 

Införa skuldsystem Chaufförerna tvingas följa avtal och ta med 
internpallar tillbaka från kunder 

Uppdatera pallkvitto Ersättning ges endast för korrekt typ av lastpall 

Kontroll av internpallar från andra distrikt Avvikande siffror upptäcks 

Visa uppskattning Motiverar medarbetarna att fortsätta arbeta för en 
förbättrad hantering av internpallen 

 

Den kommunikationsbrist som finns borde hanteras genom att skapa rutiner kring hur 
information ska spridas mellan ledning och personal på fallstudieföretaget samt med åkerierna 
i det långa loppet. Vi rekommenderar att det kontinuerligt hålls möte mellan ledningen och 
arbetsledare på fallstudieföretaget samt med ansvariga på åkerierna så att de i sin tur kan 
sprida informationen vidare till sina anställda. Detta för att ett resultat ska kunna följas upp 
och analyseras när rutiner införs och uppdateras efter fallstudieföretagets tycke. 

För att hanteringen av internpallar ska kunna förbättras behöver den faktiska anledningen till 
att den finns vara tydlig. Användningsområdet behöver fastläggas så att samtliga som kommer 
i kontakt med den hanterar den korrekt och på samma sätt. Oavsett om det 
användningsområde som bestäms är nytt eller inte behöver information om internpallens 
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användningsområde spridas eftersom medarbetarna i dagsläget har olika uppfattning om var 
och hur den ska användas.  

Den ovarsamma hanteringen kan härledas till den okunskap som finns kring internpallar. 
Personalen ser inte värdet av att internpallen finns och för att kunna reducera problemet med 
internpallen måste information spridas till alla som kommer i kontakt med internpallen. 
Ovarsamheten leder till att det blir ett stort svinn varje dag och därför rekommenderar vi 
fallstudieföretaget att skapa rutiner kring hur information ska spridas om internpallen i 
företaget. För att alla på fallstudieföretaget ska arbeta med internpallen på samma sätt borde 
information ges till nyanställda och när rutiner förändras borde det uppmärksammas genom 
att ha ett evenemang så att alla noterar utvecklingen. 

För att kunna hantera problemet som finns med internpallar som inte tas med tillbaka från 
kunder borde det kvitteringssystem som finns idag uppdateras och utvecklas. I dagsläget 
kollar ingen i systemet som är byggt på chaufförernas registreringar i handdatorn. Genom att 
förbättra systemet kan fallstudieföretaget hålla koll på vilka kunder som har internpallar och 
vilka chaufförer som inte tar med sig internpallar efter leverans. Eftersom det står i avtalen 
med åkerierna att chaufförerna ska ta med sig internpallar tillbaka rekommenderas det att 
något slags skuldsystem införs, så att chaufförer hämtar in de internpallar som de har 
levererat.  

Det pallkvitto som finns behöver förbättras för att problemet med internpallar ska kunna 
reduceras. Först måste fallstudieföretaget ta ställning till om pallkvittot borde finnas kvar 
eftersom det tillför en stor ekonomisk kostnad för företaget. Andra terminaler får det att 
fungera utan pallkvitto och Stockholmsterminalen borde fundera på hur utfallet skulle bli om 
pallkvittot försvann. För att göra det borde det skapas en bättre kommunikation och ett bättre 
samarbete med chaufförerna för att en öppen dialog ska kunna hållas. Eftersom det i avtalen 
med åkerierna står att internpallarna ska tas med tillbaka efter leverans borde dessa 
internpallar inte medräknas på pallkvittot, om det ska finnas kvar.  

Eftersom det tidigare förekommit att fallstudieföretagets olika distrikt felaktigt skrivit över 
internpallar på varandra rekommenderas Stockholmsterminalen att utse en person som 
kontinuerligt går in i det system som finns och hämtar information om antalet överförda pallar 
mellan distrikten. Informationen borde sedan sammanställas och användas för att identifiera 
avvikande statistik. Data som avviker från det normala borde analyseras för att anledningen 
till det ska kunna hittas och sedan korrigeras i systemet. 

Slutligen rekommenderas fallstudieföretaget att kontinuerligt visa uppskattning till personal 
och medarbetare för det arbete som de utför och om de hjälper till att förbättra hanteringen av 
internpallar. Motivationen hos medarbetare kan genom uppskattning höjas och leda till en 
större reducering av problemet. Genom att kommunicera och sprida information om hur det 
går kan förbättring ständigt fortskrida. 
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Kapitel 9 

9 Reflektion 
I det här kapitlet resonerar författarna kring projektets resultat, utförande och dess påverkan 
på samhället. Vidare finns även författarnas idéer på vad som skulle kunna forskas vidare på 
inom problemområdet.  

 

9.1 Diskussion 

En fråga som dykt upp under projektets gång är om det inte vore enklare om 
fallstudieföretaget skulle sluta med internpallar helt och bara köra på andra typer av lastpallar. 
Om vi tittar tillbaka på vad internpallarnas ursprungliga syfte är så anser vi att det är bra. 
Tanken med att införa internpallar som används för transport av paket från kunder och för att 
underlätta produktion och transport mellan terminaler är sund. Men i dagsläget tycks 
internpallarna ha skapat mer problem än nytta för Stockholmsterminalen. Andra distrikt har 
dock fått det att fungera vilket gör att det mest gynnsamma antagligen inte är att ta bort 
internpallarna från alla distrikt. Det som fungerar på ett distrikt kanske inte fungerar på ett 
annat. Stockholmsterminalen borde undersöka hur de kan skräddarsy internpallshanteringen 
till att fungera på just deras distrikt.  

På Stockholmsterminalen skulle ett alternativ vara att kunderna inte får beställa internpallar 
utan att de endast finns i det interna flödet till andra distrikt. Det skulle göra att andra distrikt 
fortfarande kan ha internpallar så som de använder sig av dem idag. Att kunder inte längre 
skulle kunna beställa internpallar skulle troligtvis påverka leveransservice och hur kunder 
uppfattar fallstudieföretagets Stockholmsterminal. Det skulle också kräva mer disciplin från 
personalen så att det inte används internpallar för att skicka till kunder ändå. Om 
internpallarna togs bort är frågan om det skulle drabba kunderna eller fallstudieföretaget värst. 
Kunderna kommer fortfarande vilja skicka paketsändningar men skillnaden blir troligtvis att 
chaufförerna får ta paketen löst istället för på en internpall, vilket skulle skapa mer arbete som 
tar tid.  

Det bör också ifrågasättas och funderas kring vem som egentligen borde ha det ekonomiska 
ansvaret för att internpallarna returneras till terminalen; är det terminalen, åkeriet eller 
kunderna? Eftersom den dagliga registreringen av internpallar endast görs på chaufförerna 
och inte på specifika sändningar är det svårt att koppla internpallen till en viss kund. Det gör 
det svårt att införa ekonomiska styrmedel för att få kunderna att lämna tillbaka internpallarna. 
Det gäller istället att få chaufförerna att hämta in lastpallar på ett sätt som inte kostar 
fallstudieföretaget alltför mycket pengar. Att ta bort pallkvittot, som är en stor kostnad, är 
med största sannolikhet väldigt svårt då det verkar fungera som en morot för att få 
chaufförerna att hämta in lastpallar. Men att arbeta med endast pallkvitto för att få tillbaka 
internpallar till terminalen tror inte vi är hållbart i längden. Om pallkvittot inte ska tas bort 
helt kan det tillsammans med ett fungerande kvitteringssystem skapa en bättre 
kostnadsfördelning mellan fallstudieföretaget och åkerierna.  

Om ett kvitteringssystem införs måste den mänskliga faktorn tas med i beräkningarna så att 
det inte går att fuska för att komma undan en eventuell skuld om skuldsystem införs. Det finns 
säkerligen chaufförer som inte vill behöva ta med internpallar tillbaka och som skulle kunna 
tänka sig att fuska för att slippa det. Hur det systemmässigt skulle fungera för att chaufförerna 
inte ska kunna fuska har vi svårt att veta då vi inte besitter de programmeringskunskaper som 
krävs.  
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9.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten för detta arbetets resultat är endast hög för just fallstudieföretaget. Det resultat 
som kommit fram och de rekommendationer som getts är specifika för fallstudieföretaget och 
kan därför inte anses vara valida för andra företag. Om ett annat företag har liknande problem 
måste dessa undersökas och kartläggas separat för att se vilka problem just det företaget har 
och efter det ge rekommendationer. Metoden som har använts anser vi vara valid för den 
typen av undersökning som utförts på fallstudieföretaget och vi skulle rekommendera 
kartläggning som en metod för att identifiera liknande problem hos andra företag inom samma 
bransch. Validiteten hade även kunnat bli bättre i det här projektet om kartläggningen hade 
gjorts på en större del av flödet och även inkluderat kundernas hantering av internpallen.  

Eftersom vi endast har varit på fallstudieföretaget under 10 veckor kan reliabiliteten 
ifrågasättas då företaget har sin produktion igång under hela året. Det gör att kartläggningen 
visar hur flödet ser ut under just den perioden vi har studerat flödet, reliabiliteten är på så vis 
hög under perioden den avser men osäker under andra delar av året. Det kan vara faktorer som 
hur mycket fallstudieföretaget har att göra som påverkar hur hanteringen av internpallen ser 
ut. Under sommaren har de enligt fallstudieföretaget en mindre arbetsbelastning och risken 
finns att hanteringen då ser ut på ett annat sätt. Sådana variationer och påverkningar har inte 
kunnat tas med i detta projekt och resultat då projektet utförts under en begränsad tid. 

För att uppnå högre reliabilitet kring enkäterna hade vi personligen kunna dela ut dem på 
Åkeri X. Det hade kunnat ge fler svar att analysera och använda i projektet. Vi hade även 
kunnat undersöka fler åkerier än Åkeri X som har en koppling till fallstudieföretaget för att få 
en bredare bild av hur chaufförer hanterar internpallen.  

 

9.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

Eftersom projektet syftar till att effektivisera hanteringen av internpallar borde påverkan på 
samhället vara positiv. Det stora svinnet som finns idag leder till att fallstudieföretaget hela 
tiden måste köpa in nya internpallar för att kunna klara av leveranser till kunder och behålla 
den leveransservice som de utlovar. Att hela tiden behöva köpa in nya internpallar är inte bara 
ohållbart ekonomiskt för fallstudieföretaget utan det är även ohållbart ur ett miljöperspektiv. 
Internpallarna är tänkta att användas några gånger för att sedan kasseras och om de kasseras 
på terminalområdet i en komprimator är sannolikheten ganska hög att lastpallen på något sätt 
återvinns. När internpallar försvinner utanför det interna flödet kan fallstudieföretaget inte 
längre se till så att lastpallarna förstörs på ett miljömässigt bra sätt.  

Även om vi jobbar för att effektivisera hanteringen innebär inte det att effektiviseringen 
kommer att leda till att personal blir arbetslös. Hanteringen av internpallar har framförallt en 
ekonomisk betydelse för fallstudieföretaget. Att kunna effektivisera hanteringen av 
internpallar skulle däremot kunna leda till att fallstudieföretagets Stockholmsterminal har 
pengar över att kunna lägga på personalen eller på att förbättra deras arbetsmiljö. 

Vi kan inte se att det någon gång under projektet gång har varit några etiska svårigheter med 
de metoder vi har använt oss av för att kartlägga flödet. Det har varit frivilligt att deltaga på 
intervjuer och de som har deltagit har varit positiva till det projekt som har bedrivits.  
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9.4 Fortsatt arbete  

Det skulle vara intressant att utreda hur kunderna hanterar internpallar i deras verksamhet och 
vad de har för inställning till den. Utifrån det skulle avtalen som skrivs mellan kunder och 
fallstudieföretaget kunna ses över för att se om det finns utrymme för förändringar som ger 
positiva följder för såväl kunder som för fallstudieföretaget.  

Fortsättningsvis skulle det även vara värt att undersöka om kunderna skulle välja ett annat 
tredjepartslogistikföretag för distribution av deras produkter om servicen med att få ha 
internpallar hos sig, i sin produktion, försvann. Då skulle kundernas intresse av att ha 
internpallar behöva sättas i förhållande till svinnet av internpallar som detta ger upphov till.   

Om ett kvitteringssystem som minskar kostnaderna för internpallen för fallstudieföretaget inte 
skulle fungera vore det kanske en bra idé för Stockholmsterminalen att försöka få igenom att 
dela på kostnaderna för internpallarna med åkeriet igen. Detta skulle kräva att en noggrann 
utredning görs som tar hänsyn till alla ekonomiska aspekter för fallstudieföretaget och för 
åkerierna.  

Slutligen kan det vara värt för Stockholmsterminalen att fundera på om de ska avveckla 
internpallarna och använda sig av andra typer av lastpallar. För att göra det skulle det behövas 
projekt som utvärderar fördelar och nackdelar för såväl Stockholmsterminalen som för hela 
fallstudieföretaget och dess kunder.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor 
Intervjufrågor ställda till arbetsledare på terminalen 

Strukturerade frågor till alla intervjuade 

1. Känner du att du har full förståelse kring vad internpallen ska användas till? 
2. Vad ska den användas till?  
3. Tror du att personalen på ditt skift är medvetna om problemet som idag finns med 

internpallarna? 
4. Har dem koll på vad den ska användas till? 
5. Får ny personal någon information kring internpallen? 
6. Vart tror du att det största problemet med internpallarna finns idag? 
7. Det problem som idag finns med internpallarna, hur länge har du upplevt att det varit ett 

problem? 
8. Om du fick välja, vad skulle du vilja ändra på så att hanteringen med internpallarna blev 

bättre? 
9. Hur har du under din tid här fått information kring vad som gäller med internpallarna, dvs. 

vart de ska skickas och vad de ska användas till? 
10. Hur har du spridit den informationen vidare till personalen på ditt skift? 
11. Är det någon från ledningen som har sagt att information ska gå ut från arbetsledare angående 

internpall?  
12. Anser du att hanteringen och statistikförandet som ska göras av pallar görs nonchalant? 

“Spelar ingen roll hur många pallar som skrivs ner”  

Icke-strukturerade frågor som ställdes utifrån vilket skift arbetsledaren var ansvarig för. 

13. Hur ser flödet ut på ditt skift, vilka aktiviteter utförs? 
14. När godset ska sorteras till rätt linje, flyttas det någonsin över på annan pall eller används 

alltid den som godset kommer in på från kund? 
15. Finns det någon kontroll på antalet internpallar som kommer in från andra distrikt? 
16. Vem är det som lastar av godset på terminalen?  
17. Tror du att det finns distrikt i Sverige som listar över internpallar på till exempel Stockholm 

för att rädda sitt egna resultat då de vet att det inte är lika stor kontroll på internpallar här? 
18. Hur ser ni på skrymmande paket som kommer från avdelning A, är det personer på ditt skift 

som ska lista detta eller är det skiftet på avdelning A som bör ha gjort det innan det går över 
till gods? 

19. Hjälper ditt skift till med att lasta lastbilarna någon gång?  
20. Hur mycket gods går på internpall? 
21. Vem är ansvarig för att lista internpallarna som lastas?   
22. När bilarna lastas är det terminalpersonal som kör in lasten eller gör chauffören det själv?  
23. Är det någon som kontrollerar att rätt antal internpall listas i handdatorn? Hur gör de det i 

sådana fall och tycker du att det är ett bra och effektivt sätt att arbeta på? 
24. Listar ni alla internpallar som kommer från avdelning A med samlastningspaket? Eller anser 

ni att det redan är gjort när pallarna kommer in till gods? 
25. När chaufförerna kommer till terminalen med ett pallkvitto, kontrolleras det på något sätt att 

antalet pallar stämmer överens med det antal som står på kvittot? Om det gör det, hur görs det 
då? Finns det rutiner kring det? 

26. Hur stressigt har din personal det? 
27. På vilket sätt kommer din personal i kontakt med internpallar? 
28. Hur ofta händer det att ni hanterar internpallar på avdelning C i det dagliga arbetet, dvs. inte 

nya internpallar? 
29. Vem har huvudansvaret för de nya internpallarna som kommer in?  
30. Kontrolleras det på något sätt att de nya antalet internpallar stämmer eller litar ni på att det är 

rätt antal internpallar som är beställda?  
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31. Hur kommer de nya internpallarna in i flödet? Kan vem som helst gå och plocka på avdelning 
C? Skrivs det någonstans upp vilka skift som tagit nya internpallar? 

32. Vem är det som är ansvarig för att beställa in nya internpallar och följer det någon efterfrågan 
eller går det endast på känn? 

33. Som vi har förstått det så är det ni som hanterar de trasiga pallarna som ska till komprimatorn. 
Stämmer detta? Hur hanterar ni dem? Förs det någon statistik? Vilken tid på dygnet hämtas 
dessa?   

34. Vi pratade med Borlänge och de nämnde att dem trodde ett stort problem var med den 
manuella registreringen av internpallar, vad tror du om det? Vet du hur det går till för t ex 
Oriola? 

35. Hur mycket information får personalen som arbetar med samlastningspaket kring 
internpallarna? 

36. Vem är det som är ansvarig för att lista internpallar om dessa används?  
37. Hur säkerhetsställer ni att de faktiskt listas? 
38. Vad händer med EUR-pallarna som samlastningspaketens kartonger kommer på? 
39. Om pallarna som samlastningspaketen lastas på tar slut vart hämtas det nya ifrån? 
40. Vad ska det egentligen vara för typ av lastpall som samlastningspaketen ska lastas på? Finns 

det några riktlinjer? 
41. Finns det någon kontroll på hur många internpallar som går ut till kund?  
42. Har chaufförerna koll på vilka kunder som de kör till som får ha internpall? Eller tar de bara 

med sig allt de har utan att kontrollera? 
43. Vet du om chaufförerna brukar ta med sig tomma lastpall från kunderna när de levererar? 
44. Antalet internpall som listas ut, hamnar det som på ett skuldkonto som åkeriet ska komma 

tillbaka med? 
45. Hjälper din personal till att lasta lastbilarna? 
46. Finns det någon funktion för att kontrollera att chauffören kör ut och tar tillbaka lika många 

internpallar? 
47. Om det bara är vissa kunder som ska ha internpall så borde det inte stå några internpallar i 

terminalen, eller hur kommer internpallarna in för förvaring i terminalen? 
 

Intervjufrågor ställda till personal i Borlänge 

1. Som vi har förstått det så har ni väldigt bra koll på era internpallar? 
2. Vet du hur länge internpallarna har funnits? 
3. Hur ser er verksamhet ut? Har ni flera olika avdelningar/hus inne på terminalen?  
4. Ser ni hanteringen av internpallar som ett problem hos er?  
5. Har ni någon kontroll på antalet internpall som kommer in till ert distrikt från andra distrikt?  
6. Skulle du säga att det fungerar bra med åkerierna som kör för er? Har ni ett bra samarbete?  
7. Får åkerierna pengar för att hämta in tomma internpall hos er?  
8. Skrivs det upp någonstans hur många pallar som chaufförerna har lämnat ute hos kund eller 

har chauffören bara koll på hur många det finns och tar med tillbaka? 
9. Ni har en egen inventering varje månad eller hur? 
10. Det är något som går via dator då alltså, ingen som räknar för hand? 
11. När det är internpallar som är för trasiga för att lagas och de ska kasseras. Har ni något system 

för att registrera dessa? 
12. Hur fungerar det vid inventeringen? Hur sköts det så det inte blir en kostnad för distriktet att vi 

släng internpall? 
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Bilaga 2- Enkät terminal 
Denna enkät görs som en del av det examensarbete som utförs på fallstudieföretaget om internpall. Den kommer 
att vara helt anonym och är till för att skapa en förståelse kring vad de anställda vet om internpall.  

1. Vilken avdelning jobbar du på? Ringa in ditt svar 

A B C  

 

2. Vilket skift arbetar du på? Ringa in ditt svar 

1  3  2  Annat 

 

3. Hur många år har du arbetat på fallstudieföretaget? Ringa in ditt intervall 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 25+ 

 

4. Hur stressad är du i snitt en vanlig dag på jobbet? Ringa in ditt svar 

1-inte alls stressad  2-lite stressad                   3-stressad               4-väldigt stressad 

 

5. Vet du vad en internpall är? Ringa in ditt svar 

Ja Nej 

 

6. Vart får en internpall skickas? Kryssa i ett eller flera alternativ 

[ ] Den får skickas överallt 
[ ] Den får bara skickas till andra terminaler 
[ ] Den får gå ut till kunder 
[ ] Den får bara användas på terminalen 
[ ] Jag vet inte vart den får eller inte får skickas 

 

7. I dagsläget finns ett stort problem med att internpallar försvinner från terminalen. Visste du 
om detta problem innan idag? Ringa in ditt svar 

Ja  Nej 

 

8. Om ja på fråga 7, har du någon idé på förbättringsåtgärder som skulle kunna vidtas? Beskriv 
gärna lite kort 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.  

Eleonor och Amanda, 076-72 XX XXX 
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Bilaga 3- Enkät chaufförer 
Denna enkät görs som en del av det examensarbete som utförs på fallstudieföretaget om internpall. Den kommer 

att vara helt anonym och är till för att skapa en förståelse kring hur ni som chaufförer jobbar med internpall. 

1. Hur länge har du kört transporter åt fallstudieföretaget? Ringa in ditt intervall 

0-5 år              6-10 år               11-15 år                 16-20 år                21-25 år                     25+ år 

2. Vilken typ av transport kör du oftast åt fallstudieföretaget? Ringa in ditt svar 

Distribution Sthlm           Fjärrtransport         Övrigt 

3. Hur upplever du att samarbetet är med fallstudieföretaget inne på terminalen? Ringa in ditt 
svar 

1-inte alls bra            2-ganska dåligt             3-ganska bra               4-väldigt bra         5-vet ej 

4. Vet du vad en internpall är? Ringa in ditt svar 

Ja  Nej 

5. Hur noga är du med att lista rätt antal internpall när du kör iväg från terminalen? Ringa in 
ditt svar 

1-inte alls noga     2-ganska noga         3-väldigt noga          4-vet ej 

6. Hur ofta tar du med dig tomma internpallar från kund? Ringa in ditt svar 

1-aldrig          2-väldigt sällan            3- händer ibland              4-nästan varje gång            5-varje gång 

7. Brukar du lämna in pallkvitton när du kommer till terminalen med lastpallar? Ringa in ditt 
svar 

Ja  Nej 

8. Om ja på fråga 7, hur ofta lämnar du in pallkvitton? Ringa in ditt svar 

1-varje dag      2-flera gånger i veckan     3-någon gång varannan vecka 

4-någon gång i månaden    5-aldrig 

9. Vad räknar du som lastpall på pallkvittot? Ringa in ditt svar 

Endast Internpall              Endast engångspall               Engångspall & Internpall              All typ av pall 

10.   Hur ofta upplever du att personalen på terminalen kontrollerar pallkvitto? Ringa in ditt svar 

1-varje gång      2-några gånger i veckan       3-någon gång i veckan      4-någon gång varannan vecka    

                         5-någon gång i månaden                    6-aldrig 

11.   I dagsläget finns ett stort problem med att internpallar försvinner från terminalen. Visste 
du om detta problem innan idag? Ringa in ditt svar 

Ja  Nej 

12.   Om ja på fråga 11, har du någon idé på förbättringsåtgärder som skulle kunna vidtas?  
Beskriv gärna lite kort 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! Har du några frågor får du gärna kontakta oss. 

Eleonor och Amanda, 076-72 XX XXX 
 


