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Sammanfattning 

I detta projekt presenteras förbättringsförslag för Carlsbergs pallhantering. Carlsberg har 
sedan en tid tillbaka haft problem med sin pallhantering. Ca 40 000 pallar som skickas ut 
returneras aldrig från kund. Detta leder till förluster för företaget då företaget tvingas köpa 
nya pallar då brist uppstår. Ett annat problem är att det ej finns något tillförlitligt system för 
att se hur många pallar som egentligen existerar inom företaget eller vilken typ av pallar det 
är. 

Uppgiften är att identifiera de största problemområdena och komma med förslag på åtgärder 
för dessa. 

Under projektarbetets gång har det framkommit att rutiner för pallhantering finns på de flesta 
anläggningar men att många av rutinerna ej efterföljs. Dock finns inte rutiner för alla 
processer och det förekommer att vissa spärrar i affärssystemet omöjliggör att rutiner och 
justeringar efterföljs. 

Problemet med pallhanteringen på Carlsberg är omfattande och komplext, därför finns det 
ingen enkel lösning på problemet. Det krävs ett långsiktigt arbete med små ständiga 
förbättringar inom varje enskilt område. Därför har ett antal manualer utarbetats för de mest 
kritiska områdena. Syftet med manualerna är att öka medvetenheten och göra det enklare för 
alla medarbetare att göra nödvändiga justeringar i affärssystemet och därmed bidra till en 
korrekt pallregistrering. 

Rapporten bygger på en förstudie som genomfördes på Carlsberg i Falkenberg under våren 
2007. Materialet som presenteras i rapporten kommer huvudsakligen från muntliga källor. 
Skriftliga källor förekommer, dock ej i lika stor utsträckning. 
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Summary 

This project presents improvements for managing pallets at Carlsberg in Falkenberg. Since a 
while back Carlsberg has had problems with handling their pallets. About 40,000 pallets a 
year never returns from the customers. This leads to a great loss for the company when they 
are being forced to buy new pallets every time there is a shortage. Another problem is that it 
does not exist any reliable system which shows how many pallets that actually exist within 
the company.  

The assignment is to identify the most significant problems and come up with suggestions for 
improvements.  

During the project it has emerged that routines for managing the pallets exist in certain areas 
but that the routines often are being neglected. It must also be mentioned that it does not exist 
routins for all processes and certain restrictions in the computer system makes it impossible to 
make adjustments. 

Managing the pallets at Carlsberg is a complex problem which is not easily solved. Long-term 
work is required including improvements in every specific area. Therefore a number of 
manuals have been put together to make it easier for the employees to make necessary 
adjustments in the computer system and in that way contribute to a proper pallet registration. 

This study is based on a smaller project which was carried out at Carlsberg during the spring 
of 2007. The material which is presented in this rapport mainly comes from different oral 
sources at Carlsberg Falkenberg. Written sources occur, however not at the same extent. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Träpallen är den vanligaste lastbäraren i Sverige. Den standardiserade EUR-pallen (1200 x 
800 mm) beräknas finnas i 10 miljoner exemplar i Sverige och har använts i 50 år. Varje år 
utökas antalet med ca tre miljoner nya pallar. Dessutom repareras ca tre miljoner pallar. En 
del kasseras medan andra klassas ner till en lägre kvalitet som kan användas för laster upptill 
1000 kg.  

I praktiken är kontrollen av lastpallarna begränsad. Varje besiktning av pallarna kostar 
pengar. Är det gods på pallarna är det nästan omöjligt att bedöma kvaliteten. Framför allt är 
det klossarna som utsätts för stort slitage när truckarnas gafflar kommer lite fel vid lyft. 
Därför finns det en risk att mottagaren ibland får B-pallar men betalar för A-pallar. 

Svinnet av träpallar är emellertid betydande. Det gäller också EUR-pallarna, som i många fall 
blivit en handelsvara på en marknad som har sina egna lagar och just därigenom bidrar till att 
öka transportkostnaderna. 

Carlsberg har idag problem med sin pallhantering. Bristande rutiner medför att det inte finns 
något tillförlitligt system för att veta hur många pallar som finns tillgängliga. När gods köps 
in skall också pallen köpas in som en vanlig artikel så att denna kan registreras vid inleverans 
av varor. Vid inleverans ska även justeringar kunna göras då antal eller palltyp ej stämmer 
överens med vad som står angivet på följesedeln. I dag är en justering möjlig med en 
felmarginal på 30 %. Fel palltyp är inte möjlig att registrera någonstans. Då affärssystemen 
ofta är missvisande i fråga om pallkvalitet och palltyp kan detta ofta leda till stora 
inventeringsdifferenser som i sin tur medför stora kostnader för företaget då företaget tvingas 
köpa nya pallar när brist uppstår. En förstudie av situationen har gjorts där brister i 
pallhanteringen har identifieras. I denna rapport kommer att antal förbättringsåtgärder 
presenteras.   

1.2 Syfte   

Syftet med projektet är att genom analyser och tillämpning av logistikteorier identifiera brister 
inom Carlsbergs pallhantering och utveckla fungerande hanteringsrutiner för att öka 
kontrollen av aktuellt pallsaldo och på sikt eliminera kostnaderna.  

1.3 Mål 

Målet med projektet är att ta fram förbättringsförslag för pallhanteringen på Carlsberg.  

1.4 Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i denna rapport: 

• Hur fungerar pallhanteringen i nuläget? 
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• Vad finns det för potentiella förbättringsförslag? 

• Hur skall förbättringsförslagen implementeras? 

• Varför skall förbättringarna implementeras? 

• Vilka positiva konsekvenser kommer implementeringen av förbättringarna ge? 

1.5 Avgränsningar 

Endast EUR-pallar har behandlats i denna rapport. Förbättringsåtgärderna som presenteras i 
denna rapport är i huvudsak ämnade för anläggningen i Falkenberg då tillgång till Astro (se 
bilaga 1) och SAP (se bilaga 1) är begränsad på distributionsorterna.   

2. Metod 

2.1 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Vid genomförandet av ett projekt finns olika sätt att samla information på. En metod är 
processjämförelse där man jämför processer inom den egna organisationen eller inom en 
annan organisation. Detta genomförs lämpligast genom en fältstudie, det vill säga ett eller 
flera besök på den aktuella organisationen. Vid fältstudier är intervjuer en lämplig metod. Vid 
en så kallad skrivbordsundersökning bearbetas redan inhämtad information (Laurelli 2002). 
Information hämtas också i andrahandskällor och databaser  

2.2 Valda datainsamlingsmetoder 

Examensarbetet har genomförts både genom fältstudier och genom skrivbordsundersökningar. 
Mycket tid har spenderats på Carlsbergs anläggning i Falkenberg, detta för att samla in så 
mycket direkt information som möjligt på plats. Metoden som valts för denna fältstudie är 
intervjuer. Att intervjua ett antal nyckelpersoner på plats ansågs vara det bästa sättet att samla 
in mest information. Det ansågs lämpligast att genomföra en fältstudie först för att sedan ha så 
mycket material som möjligt att arbeta med.  

Benchmarking har genomförts på Krönleins bryggerier i Halmstad. Denna metod valdes 
därför att en inblick i hur en verksamhet fungerar inom samma område kan ge stöd för 
förbättringsåtgärder för projektet. 

2.3 Tillvägagångssätt 

I den första delen av projektet har mest tid spenderats på Carlsbergs anläggning i Falkenberg. 
Där har möten bokats in med handledaren och med nyckelpersoner och intervjuer har 
genomförts. En benchmarking har sedan genomförts. Informationen har sedan bearbetats. 
Under sammanställningen av projektet har kontakt med handledare och nyckelpersoner hållits 
via e-mail och telefonkontakt. Projektgruppen har också haft regelbundna avstämningsmöten 
med handledaren på Carlsberg för att redovisa projektets gång. Möten med handledaren på 
högskolan har också hållits. 
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2.3.1 Tillvägagångssätt för sammanställning av manualer 
Vid sammanställning av manualerna har informationen hämtats på Carlsberg. Sidor ur 
datasystemen har det tagits så kallade "hardcopies" på. Text har lagts till och layouten har 
sedan bearbetats i Power Point. 

2.3.2 Tillvägagångssätt för benchmarking av Krönleins 
Processjämförelse med konkurrent är den typen av benchmarking som använts. Tid för möte 
har bokats och sedan har benchmarkingen genomförts i form av en intervju.  

3. Teori 

3.1 Retursystem 

De tre vanligaste typerna av retursystem är:  

Bytessystem 

När en lastbärare lämnas återfås en likadan tom lastbärare.  

Pantsystem 

Ett specifikt värde tilldelas lastbäraren vilket medför att lastbäraren kan säljas och köpas 
beroende av behovet.  

Pallpool 

Ett företag kan ansluta sig till en pallpool och har då en extern aktör som förser företaget med 
pallar. 

3.2 Projekt 

Projekt beskrivs i litteraturen i allmänhet som en unik, tidsbegränsad och från övrig 
verksamhet avgränsad arbetsuppgift, vilken genom styrning av tilldelade resurser uppnår 
uppställda mål (Blomberg 1998). 

Ett antal fördelar med att arbeta i projektform kan identifieras. Enligt Rury Burke (Burke  
2003) är fördelarna följande:  

• Snabb reaktion när något inte stämmer 

• Projektet kan enkelt brytas ner i mindre och överskådliga delar 

• Möjligt med feedback på resultat av projektet  

3.2.1 Projektets faser 
Enligt Rory Burke så brukar ett projekt delas upp i fyra faser dessa är: 

• Fas 1 
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Första fasen är en ide och startfas. Denna del består av att undersöka behov och 
möjligheter genom att samla in data, sätta upp mål, undersöka resursbehov och utvärdera 
andra alternativ.   

• Fas 2 

Fas två är en planerings och utvecklingsfas där det bestäms vilka som är nyckelpersonerna 
i projektgruppen, ställas upp en likviditetsbudget, göras en riskanalys och ta fram en så 
kallad masterplan. 

• Fas 3 

I tredje fasen implementeras och utförs projektet genom att sammankalla alla som ingår i 
projektgruppen. 

• Fas 4 

I fjärde fasen sker överlåtandet och en utvärdering av resultatet (Burke, 2005) 

3.2.2 Implementering av ett projekt 
När förberedelserna och planeringen av ett projekt är klart skall det bestämmas om det skall 
implementeras eller ej. Det finns många faktorer som spelar in.  

Några av dessa är följande: 

• Passar projektet företagets långsiktiga strategi/vision? 

• Vilket/vilka projekt ger mest vinst? 

• Vad kräver våra kunder? 

• Vad gör konkurrenterna? 

3.2.3 Ekonomiska utvärderingsmetoder 
Det finns en mängd olika sätt att räkna på lönsamheten och vinsten inom ett projekt. Fyra 
vanliga och relativt enkla att förstå förklaras nedan. 

• Payback- Tiden det tar för ett projekt tills investeringen återbetalar sig (oftast i 
månader eller år). 

• Return on investment (ROI)- Genomsnittlig förtjänst uträknad per år eller månad 
(oftast i procent). 

• Net present value (NPV)- Räknar ut vad framtida vinsten för projektet är värt när 
projektet startar. Detta görs genom att man använder tabeller där ett index anger vad 
vinsten är värd efter år ett, år två osv. sen kan man räkna ut totala vinsten vid starten. 

• Internal rate of return (IRR)- Räknar ut hur mycket projektet återbetalar sig i procent. 
Detta görs genom att man använder tabeller där ett index anger vad vinsten blir år efter 
år. Sen kan man se vilken procentsats som vinsten på projektet ger. 

 10 



•  

Att bara räkna på lönsamheten och vinsten i ett projekt är inte alltid optimalt. Det finns flera 
nackdelar några av dessa är:  

• Siffrorna är ofta väldigt osäkra 

• Tar inte hänsyn till företagets strategier 

• Tar inte hänsyn till kundvärde 

• Alla mål inom en organisation är inte ekonomiska 

3.2.4 Scoring Model 
Ett sätt att bedöma om ett projekt skall implementeras eller ej är att använda ett så kallat 
poängsystem eller ”Scoring Model”.  Här ställs alla faktorer och egenskaper inom projektet 
upp och dessa kan sedan viktas och betygsättas separat. Faktorer och egenskaper som kan tas 
hänsyn till är till exempel: kundbehov, NPV, kompetens eller om det passar företagets 
strategi. Till hjälp för viktning och betygsättning kan till exempel flera olika intressenter inom 
projektet användas. På så sätt erhålls en mer objektiv syn på om projektet skall implementeras 
eller ej.  

3.3 Benchmarking 

Processjämförelse, eller benchmarking är ett arbetssätt för att finna möjligheter för 
processförbättringar. Benchmarking kan också definieras som ”sökandet efter de bästa 
arbetsmetoder som leder till överlägsna prestationer”. Grundidén är att göra en noggrann 
jämförelse mellan en av den egna organisationens processer och en annan, identisk eller 
liknande process hos en annan organisation eller hos en annan division inom den egna 
organisationen och sedan dra nytta av jämförelsen. 

Det finns olika typer av benchmarking; 

Intern processjämförelse 

Processjämförelse med samma process på annan plats, annan avdelning eller annat bolag 
inom egna koncernen. 

Processjämförelse med konkurrent 

Processjämförelse med samma process hos en konkurrent. 

Funktionell processjämförelse 

Processjämförelse med en erkänt bra organisation i ett liknande område eller som utför 
liknande aktiviteter. 

Allmän processjämförelse 

Processjämförelse med den erkänt bästa organisationen oberoende av verksamhetsområde 
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Tillvägagångssätt benchmarking: 

1. Vad skall jämföras? 
2. Identifiera bästa möjliga förebild. 
3. Välj datainsamlingsmetod. 
4. Hur stor är skillnaden (potentialen)? 
5. Bestäm framtida prestationsnivåer. 
6. Bestäm nya mål. 
7. Åtgärdsplaner utvecklas. 
8. Genomför åtgärderna. 
9. Mät/utvärdera (nådde vi målen?). 

4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Företagsinformation 

Carlsberg är en av de största bryggerikoncernerna i världen. Företaget grundades 1847 och är 
i dag den femte största bryggerikoncernen i världen och även den snabbast växande. 
Koncernen producerar öl, läsk och vatten i över 40 länder och har över 31000 anställda. 
Carlsberg Breweries omsätter 35 miljarder kronor per år och har försäljningsvolym för öl på 
8,1 miljarder liter och försäljningsvolym för läsk och vatten på 2,1 miljarder liter. 

Företagets affärsidé är: ”Carlsberg vill erbjuda konsumenterna ett brett utbud av drycker som 
ger njutning, släcker törst och kryddar tillvaron. För våra kunder inom handel och restaurang 
ska vi, genom vår professionalism, vara den självklara partnern” (www.carlsberg.se 2007-08-
02). Carlsberg använder sig av två olika datasystem. Affärssystemet heter SAP och 
lagerhanteringssystemet heter Astro. 
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4.2 Logistikstruktur 

Carlsbergs logistikstruktur är uppbyggd av ett antal olika typer av anläggningar. De olika 
typerna av anläggningar presenteras nedan. 

4.2.1 Distributionscenter   
Distributionscentret ligger i Falkenberg. Här finns produktion, lager, plock och 
packverksamhet (figur 1). 

4.2.2 Terminal 
Terminalen ligger i Bromma. Här finns lager, plock och packavdelning. Terminalen 
distribuerar gods till hela Stockholmsområdet (figur1). 

4.2.3 Distributionspunkt 
Distributionspunkterna ligger i Eslöv, Göteborg, Norrköping, Karlstad, Gävle, Sundsvall, 
Umeå och Luleå. All personal är anställd av Carlsberg.  Distributionspunkten tar emot 
plockade och packade pallar, lastar och omlastar dem för lokal distribution (figur 1). 

4.2.4 X-dock/3: e part  
X-dock/3: e part ligger i Växjö, Jönköping, Visby, Uddevalla, Västerås, Mora och Östersund. 
Här finns inte någon personal anställd av Carlsberg. Anläggningen tar emot plockade och 
packade pallar och lastar om dem för lokal distribution (figur 1) 

.  

 

 

 Falkenberg 
(produktion & lager)  

Bromma (terminal)  

X-dock  

 Distributionspunkt 

 Tredje part distribution 
 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar den geografiska placeringen av Carlsbergs anläggningar 
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4.3 Pallflöde 

Ett schema över det fysiska pallflödet på Carlsbergs anläggning i Falkenberg har upprättats 
för att få en överblick över hur den fysiska pallhanteringen går till från leverantör till kund. 
Detta används för att hitta kritiska punkter och identifiera brister i pallhanteringen.   

Returpack (se bilaga 1) distribuerar pallar till Carlsberg. Begagnade pallar skickas till 
Returpack från Carlsberg och nya och begagnade pallar köps in till Carlsberg från Returpack. 
Nya pallar köps också in från andra leverantörer. Leverantörer av fullgods (se bilaga 1) är 
leverantörer som distribuerar drycker. Ett exempel på en fullgodsleverantör är Ramlösa. 
Leverantörer av insatsmaterial är övriga leverantörer som leverera till exempel 
kontorsmaterial. Pallex är ett företag som köper upp de dåliga utsorterade pallarna från 
Carlsberg.  

Från distributionscentret i Falkenberg skickas pallar med gods som sedan går till x-dock/3:e 
part, distributionspunkterna och terminalen i Bromma och sedan vidare ut till kund.   

Kunder är de till vilka Carlsberg levererar gods, till exempel ICA. När Carlsberg leverera 
gods på EUR-pall till kunder ska Carlsberg samtidigt plocka med sig samma antal pallar 
tillbaka.  

 

Figur 2. Figuren visar det normala fullgodsflödet och returflödet.  
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4.4 Informationsflöde 

Ett systemflöde har upprättats för att enkelt få en överblick över hur informationshanteringen 
går till från försäljning till kund. Detta används för att hitta kritiska punkter och identifiera 
brister i systemhanteringen (figur 3). Figuren visar all informationshantering från att en order 
skapas av säljavdelningen tills att kunden tar emot varorna.  

Informationsflödet börjar på inköpsavdelningen med att en order skapas, här är det viktigt att 
rätt pallkvantitet står med på inköpsordern från början. För att detta ska säkerställas har en 
manual upprättats över denna process. Nästa steg är distributionsavdelningen där planering av 
transporterna sker. En uppföljning av leveransen sker sedan av inköpsavdelning även här 
finns möjlighet till att ändra pallkvantiteten på ordern i SAP.  

När sedan informationen från SAP har uppdaterat lagersystemet Astro bearbetas 
informationen i lagersystemet och en order sammanställs för utlastning. Här skall en 
avräkning av antalet pallar göras mot aktuellt saldo på order. För att säkerställa att detta görs 
på rätt sätt och alltid tillämpas har en manual för justering av pallsaldo vid utlastning 
upprättats.  

Information anländer sedan till olika distributionspunkter där den bearbetas. I dagsläget finns  
ingen möjlighet att justera pallkvantiteten vid detekterade avvikelser.  

När gods anländer till en distributionspunkt från leverantör eller kund skall avräkning av antal 
inkommande godkända pallar göras mot pallsaldot på följesedeln. Detta är ett stort 
problemområde då det i dagsläget inte finns tillräckliga resurser för att genomföra detta.   

 

Figur 3. Figuren visar ett systemschema över hur informationen går från försäljning till kund på Carlsberg.  
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4.5 Detaljplan anläggningen Carlsberg Falkenberg 

Eftersom en stor del av pallhanteringen sker på Carlsbergs anläggning i Falkenberg så har en 
detaljplan över anläggningen upprättats.  

 

Figur 4. Figuren visar en detaljplan över Carlsbergs anläggning i Falkenberg.  

Tomgods tas emot på två olika ställen på området, vid pallagret och tomgodshuset. Vid 
pallagret tas tomgods från Returpack i Norrköping och distributionspunkter emot. I 
tomgodshuset tas tomgods från kunder emot. 

4.6 Carlsbergs rutiner 

För att en organisation skall fungera bra krävs det att det finns bra uppdaterade rutiner för de 
olika arbetsmomenten. Carlsbergs pallhanteringsrutiner är idag bristfälliga. För att ta reda på 
var de största bristerna är så har de rutiner som berör pallhanteringen kartlagts. 

4.6.1 Inköpsrutiner fullgods Carlsberg Falkenberg 
När gods köps in från leverantörer som använder sig av EUR-pall som lastbärare skall korrekt 
antal pallar anges på inköpsordern. Vid automatisk beställning av gods är inte pallen knuten 
till artikeln. Vid sådana beställningar görs alltså inga beställningar av pallar. För att pallen ska 
komma med på beställningen måste en justering göras där pallen läggs till manuellt. 
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4.7 Hanteringsrutiner Carlsberg fullgods 

Vid hantering av fullgods finns tre olika vägar som godset kan ta. Dessa är följande: via 
terminal, via distributionspunkt och via x-dock/3: e part (se figur 5). Tre olika huvudrutiner 
för fullgodshantering har identifierats.  

 

Figur 5. Figuren illustrerar Carlsbergs fullgodshantering och när respektive rutin skall tillämpas. 

4.7.1 Inleverans från leverantör 
Vid leveranser från leverantörer kontrolleras om antal pallar finns deklarerat på följesedeln. 
Om så är fallet registreras mottaget antal och matchas mot fakturerat antal. Variationer i pris, 
antal och kvalitet skall omgående registreras i Astro som i sin tur automatiskt uppdaterar 
SAP. Om till exempel antal pallar ej finns angivet på följesedeln ska dessa räknas och rätt 
antal pallar ska föras in i systemet. Dock finns en spärr i systemet som innebär att man ej kan 
justera pallar mer än 30 %. Detta innebär till exempel att om pallar ej finns med på 
inköpsorden så finns de heller inte i systemet och då pallarna anländer med godset på finns 
ingen möjlighet att justera detta korrekt. Det finns inte heller någon möjlighet att registrera fel 
sorts pall. 

4.7.2 Inleverans internt 
Om pallar finns deklarerat på följesedeln så skall dessa räknas av gentemot följesedeln. Om 
antalet pallar ej finns angivet på följesedeln ska dessa räknas. Variationer i pris och antal och 
kvalitet skall registreras i Astro som i sin tur automatiskt uppdaterar SAP. 

4.7.3 Utleverans  
Innan utleverans kontrolleras att antalet pallar överensstämmer med antalet pallar på 
följesedeln. Avvikelser registreras i Astro som sedan uppdaterar SAP och korrekt lageruttag 
görs. Undantag är x-dock och 3: e part som inte har Astro, därför sker där ingen justering alls. 
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4.8 Hantering Carlsberg tomgods 

Vid hantering av tomgods finns fyra olika huvudvägar som godset kan ta. Dessa är följande: 
via distributionspunkt, terminal, x-dock/3: e part och direkt från kund. Fyra olika 
huvudrutiner för tomgodshantering har identifierats (figur 6).  

 

Figur 6 Figuren illustrerar Carlsbergs tomgodshantering och när respektive rutin skall tillämpas. 

4.8.1 Inleverans från extern kund till Falkenberg 
Vid inleverans av tomgods från kunder kontrolleras att antalet pallar stämmer med antalet 
pallar angivet på följesedeln. Därefter kontrolleras kvaliteten på pallarna. Om någon pall är 
felaktig eller om någon pall saknas ska kunden faktureras. 

4.8.2 Inleverans till terminal Bromma och distributionspunkt 
Vid inleverans av tomgods från kunder bedömer utköraren om pallarnas kvalitet är 
tillfredställande redan hos kunden. Om kvaliteten är tillfredställande krediteras kunden och 
antalet pallar förs in i Astro vid ankomst till Terminalen. 

4.8.3 Inleverans till Falkenberg  
Vid fel palltyp eller fel kvalitet skall justering i Astro göras och differensen hamnar därmed 
hos respektive distributionspunkt. Pallar som anländer till Falkenberg från 
distributionspunkter ska sorteras på tomgodsavdelningen. Pallar med bra kvalitet används i 
produktionen och pallar med sämre kvalitet säljs till pallreparatör. 
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4.8.4 Inleverans x-dock och 3: e part distributionspunkt 
På grund av att Carlsberg inte har någon egen personal på x-dock och 3: e part får Carlsberg 
förlita sig på att utköraren kontrollerar pallen. Kontrollen av pallar sker hos kunden, anser 
utköraren att pallen är tillfredställande sker ingen ytterliggare kontroll. Om kvalitén inte är 
acceptabel tas dessa inte emot av utköraren. 

5. Analys 

5.1 Kontroll av rutiner 

Då kartläggningen av pallhanteringen på Carlsberg utförts började ett omfattande arbete med 
att identifiera brister och framställa möjliga förbättringsåtgärder. Fokuseringen låg framförallt 
på tre huvudområden inköp, inleverans och utleverans. Dessa tre områden undersöktes sedan 
på detaljnivå för att ta reda på vad som var grundorsaken till att så stora 
inventeringsdifferenser uppstått inom returpallhanteringen på Carlsberg Sverige AB. 

De allra flesta av bristerna visade sig vara direkt kopplade till okunskap och slarv.  

5.1.1 Inköpsrutiner 
Okunskap bland inköparna är en faktor som leder till att antal pallar inte alltid står angivet på 
inköpsordern. 

Pallarna har alltid haft lägre prioritering än vad godset har, detta har lett till att det inte har 
varit så noga om pallarna står med på ordern eller inte bara godset anländer i rätt kvalitet, rätt 
kvantitet och rätt tid. 

På grund av att alla leverantörer inte använder sig av EUR-pall uppstår ibland misstag där 
antal pallar inte registreras på ordern av inköparna när en order skapas, trots att godset står på 
EUR-pall. 

Det förekommer också rent slarv som leder till att pallar inte registreras när en order skapas. 

5.1.2 Inleverans 
Vid inleverans av fullgods från extern leverantör sorteras pallar med dålig kvalitet ut. Dessa 
registreras dock inte i systemet, inte heller fel palltyp registreras. Det förekommer dock sällan 
att fel palltyp förekommer. Vid leverans av fullgods från Falkenberg till Bromma tas alla 
pallar emot oavsett skick och inga justeringar görs i systemet. 

Pallkvaliteten är alltid svår att kontrollera när det står gods på pallen.  

5.1.3 Utleverans 
30 % av allt tomgods som anländer till Falkenberg består av pallar från kund, 100 % av dessa 
pallar kontrolleras. I sällsynta fall förekommer undantag då tomgodshuset är överbelastat och 
då enstaka truckförare får kontrollera pallkvaliteten på gården. 
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Av allt tomgods som anländer till Falkenberg kommer 70 % av pallarna från 
distributionscenter och Returpack, endast 25 % av dessa pallar kontrolleras på grund av 
svårigheter att se pallkvaliteten på pallagret. 

5.2 Manualer 

Då rutinerna på Carlsberg i dagsläget är bristfälliga har ett antal manualer (se bilaga 1-2) 
sammanställts med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner. Syftet med manualerna är att de 
ska vara lätta att följa och att de enkelt ska kunna tillämpas av dem som arbetar med dem. Om 
utförliga manualer ej finns är risken stor att misstag sker. Speciellt viktigt är att manualer 
finns tillgängliga tidigt i försöjningskedjan då eventuella fel som görs där kommer att finnas 
med i hela kedjan. Manualerna för inköp, inleverans av gods och utleverans av gods är en 
mycket viktig del av förbättringsåtgärderna eftersom de är de första stegen i 
försörjningskedjan. 

5.3 Krönleins 

Det företag som bäst uppfyllde kriterierna för att genomföra en benchmarking på var 
Krönleins bryggeri i Halmstad. Liksom Carlsberg har Krönleins både bryggeri, tappning och 
distribution och ansågs därför vara det lämpigaste stället att genomföra benchmarkingen på. 
Den geografiska placeringen var också en av anledningarna till att detta företag valdes ut.  

Datainsamlingen som användes var muntliga intervjuer då detta medel ansågs vara det bästa 
sättet att få mest fakta. 

Krönleins bryggeri är beläget i Halmstad och har funnits sedan 1836. Företaget brygger öl och 
distribuerar bland annat Three Hearts, Stockholm, Crocodile och Loranga. 

På Krönleins har pallarna ett eget artikelnummer som finns med i affärssystemet IFS. Det 
innebär att pallen inte är knuten till en viss produkt utan behandlas som en enskild artikel. När 
pallen anländer med gods registreras den i systemet. Om godset lastas av pallen och pallen 
blir tom forslas den vidare och läggs på hög på en uppsamlingsplats på området. När 
tillräckligt många pallar har samlats och utrymmet börjar bli för litet kontaktar företaget ett 
fraktbolag som kommer och hämtar upp dem. Krönleins betalar en viss summa för detta.  

Idag finns inga utarbetade rutiner för pallhanteringen. Det finns heller ingen rutin beträffande 
de oanvändbara pallarna. För en tid sedan skickade företaget de trasiga pallarna till en 
pallagare som lagade dem. Då detta inte lönade sig ekonomiskt slutade man med det.  

Krönleins får inte tillbaka lika många pallar som de skickar ut till kund. Enligt spekulationer i 
företaget tror man att detta kommer ändras då pantpriset inom bryggeribranschen kommer att 
höjas till 80kr. Palleverantören som företaget använder sig av är Returpack. 

På Krönleins distributionsställen, till exempel DLP, sker en mycket noggrann 
kvalitetskontroll och utsortering av ut de pallar som tas emot från Krönleins. 
Kvalitetskontrollen hos chaufförerna som arbetar för Krönleins och kvalitetskontrollen hos 
personalen på utskicksavdelningen är inte lika noggrann. Ute hos kund är dock kontrollen hög 
vilket medför att Krönleins inte får tillbaka lika många pallar som de skickar ut.  
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5.4 Resultat av benchmarkingstudie på Krönleins 

Då det i dagsläget inte finns några utarbetade rutiner på Krönleins är det svårt att få några 
konkreta idéer på förbättringar. Slutsatsen som projektgruppen drog efter 
benchmarkingstudien var att pallhantering är ett svårlöst, komplext och kostnadskrävande 
problem även på andra företag.  

6. Kalkyler 

Inom logistiskt förbättringsarbete så krävs uppföljning av förändringar. Därför krävs det 
också att det finns mätbara parametrar och nyckeltal.  

6.1 Nyckeltal 

Som utgångsläge för kalkylerna har ett antal grundparametrar använts, dessa är betydelsefulla 
för att kunna beräkna kvalitetsbristkostnader och för att visa resultatet efter 
förbättringsförslagen är implementerade.  

Siffrorna är från 2006 om inget annat uppges. 

6.1.1 Pantpris 
Bryggeribranschen har en överenskommelse sinsemellan när det gäller pantpris av EUR-pall. 
Pantpriset är för närvarande 45 kr/pall men ska höjas till 80 kr/pall från årsskiftet 2007/2008. 
Höjningen kommer troligtvis leda till att fler pallar returneras från kund. 

6.1.2 Försäljning av utsorterade pallar 
Pallar från anläggningen i Falkenberg som blir utsorterade på grund av dålig kvalitet, säljs för 
25kr/pall till palluppköpare. Pallar från anläggningen i Bromma som blir utsorterade på grund 
av dålig kvalitet skickas för närvarande till Falkenberg. Anledningen till detta är att 
pallpriserna är gynnsammare i Falkenberg än i Stockholmsområdet. 

6.2 Mätbara parametrar 

Inom logistiskt förbättringsarbete så krävs uppföljning av förändringar. Därför krävs det 
också att det finns mätbara parametrar. Parametrar som är svåra att mäta eller omätbara 
behöver ibland uppskattas av en person som är väl insatt i verksamheten. 

6.2.1 Ej returnerade pallar från kund 
Att ta reda på exakt hur många pallar som inte blir returnerade från kund är svårt på grund av 
att dokumentationen är bristfällig. En uppskattad siffra (2006) är att ca 40 000 pallar ej 
returneras från kund. Kostnaden för dessa pallar ska kunden betala, problemet är om pallarna 
inte finns med på ordern från början så kommer inte Carlsberg Sverige AB få betalt för dessa. 
Kostnaden för ej returnerade pallar från kund är därför direkt beroende på hur noggrant 
inköparna och utlastningspersonalen har skött sina rutiner för kontroll av pallsaldot.  
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Antar man att 25 % av pallar till kund inte finns med på order av någon anledning så blir den 
direkta förlusten: 10 000 × 45 kr = 450 000 kr innan årsskiftet och 10 000 × 80 kr = 800 000 
kr efter årsskiftet. Kostnaden uppstår då Carlsberg Sverige AB måste ersätta dessa med andra 
pallar. 

6.2.2 Kasserade returpallar 
För att ta reda på hur många pallar som blir utsorterade på grund av dålig kvalitet har en 
stickprovsundersökning gjorts hos pallsorteringen. Av denna undersökning framkom att ca 
16% var dåliga eller fel sort och sorterades därför ut. Eftersom inte alla pallar sorteras och att 
det är en stor skillnad på pallkvaliteten från olika leverantörer så ska denna siffra bara 
användas som ett riktmärke. Inom branschen brukar man räkna med att en EUR-pall har en 
genomsnittlig livslängd på ca 3-4 år eller 20 transporter (http://www.nrespons.se) innan den 
behöver repareras eller bytas ut detta motsvarar en utsorteringsgrad på ca 5 %.  

Resultatet av denna stickprovsundersökning gav att pallkvaliteten inom bryggeribranschen är 
betydligt mycket lägre än övriga branscher vilket också leder till att kostnaden för returpall 
blir betydligt högre än för övriga branscher. 

Med en bättre kontroll vid avlastning tillsammans med ett högre pantpris (införs årsskiftet 
2007/2008) skulle denna kostnad kunna minskas radikalt. 

Carlsbergs kostnad för kasserade pallar är svårt att beräkna men med ca 2 miljoner 
pallhanteringar om året och en möjlig förbättringsprocent från 16 % ner till genomsnittliga 5 
% alltså ca 10% förbättring ger detta ca 200 000 färre utsorterade pallar per år. Förlusten för 
varje utsorterad pall blir differensen mellan pantvärdet på 45 kr och försäljningsvärdet på 25 
kr alltså 20 kr mindre per pall.  

Möjliga totala ekonomiska besparingen blir därför idag (nov 2007) 200 000 × 20 kr = 4 
miljoner. 

6.2.3 Inköp av pallar  
Kostnaden för inköp av pall från returpack är 42kr/pall. På grund av att pallarna är osorterade 
har man räknat fram ett procenttal på hur många pallar som har bristfällig kvalitet. I snitt är 
denna siffra 7 %, därför betalar Carlsberg bara för 93 % av de levererade pallrarna. Till detta 
pris tillkommer en fraktkostnad på fyra kronor per pall. Totalkostnaden blir därför 46 kronor 
per pall vid inköp från returpack. År 2006 köpte Carlsberg in ca 197 000 pallar från returpack. 
Pallarna från returpack är begagnade. 

Kostnad för inköp av nya pallar är i snitt ca 90 kr/pall (år 2006).  

År 2006 köpte Carlsberg in ca 8000st nya pallar.  

6.3 Totalkostnad 

Totala kostnaden för Carlsberg Sverige AB:s bristfärliga pallhantering är en omöjlighet att 
sammanställa på grund av att många siffror är kvalificerade uppskattningar och att den totala 
kostnaden består av många olika kostnadsställen inom olika områden på företaget.  
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De två största identifierade kostnaderna är kostnaden för icke returnerade pallar från kund och 
kostnaden för kasserade pallar dessa två tillsammans beräknas till ca 4 500 000 kr  

6.4 Kostnad för implementering av ett projekt 

Vad det kostar att slutföra ett projekt är svårt att veta i förväg, men med några antagna 
parametrar så kan en estimerad kostnad beräknas. Denna kostnad kan sedan ställas mot en 
skattad vinning och på så sätt kan det avgöras om projektet ska löpa vidare se avsnitt 3.2.2. 

Det är ca 300 personer som berörs på avdelningarna inköp, godsmottagning och utlastning att 
utbilda dessa och trycka upp material skulle uppskattningsvis kosta 2000 kr/person det behövs 
även en person som driver utbildningen kostnad ca 100 000 sammanlagd estimerad kostnad 
700 000. 

6.5 Vinning efter implementering av pallprojekt 

En uppskattad förbättrings procent av pallproblemet med hjälp av utbildning av personal och 
uppdaterade manualer för rutinerna är 20 % Ställer man denna siffra mot totalkostnaden som 
är direkt kopplad till inventeringsdifferenserna så får man en potentiell ekonomisk vinning på 
4 500 000 kr × 0,20 = 2 225 000 kr/år 

Dessa siffror kan sedan användas i beräkningen om projektet skall implementeras eller ej. Det 
finns ett flertal olika beräkningsmetoder som kan tillämpas dessa förklaras i avsnitt 3.2.3.  

I avsnitten 6.5.1 och 6.5.2 beräknas de ekonomiska förutsättningarna för projektet på två olika 
sätt. Payback och return on investment (ROI) 

6.5.1 Payback 
Paybackanalysen ger en beräknad återbetalning efter fyra månader. 

Tabell 1 Tabellen visar när projektet beräknas ha återbetalat sig (payback).  

Mån Kapitalflöde Resultat 
0 -700000   
1 187500 -512500 
2 187500 -325000 
3 187500 -137500 
4 187500 50000 
5 187500 237500 
6 187500 425000 

Payback 
tid   4 mån 
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6.5.2 Return on investment (ROI) 
Return on investment analysen visar att Carlsberg får en avkastning varje månad på ca 10 % 
på insatt kapital under de första sex månaderna.  

Tabell 2. Tabellen visar genomsnittlig månatlig avkastning på investerat kapital de första sex månaderna (ROI).  

Mån Kapitalflöde Resultat
0 -700000   
1 187500   
2 187500   
3 187500   
4 187500   
5 187500   
6 187500   

Total vinst 1125000 425000

Genomsnittlig 
vinst per månad 70833,333   
ROI per månad 10.11%   

7. Diskussion 

Ett av de största problemområdena är pallhanteringen i affärssystemet SAP. Man vet ej hur 
många pallar som existerar på företaget. Det verkliga antalet skiljer sig från det antal som kan 
avläsas i systemet. 

Problemen börjar tidigt i kedjan då pallen inte är knuten till artikeln vid inköp. Pallen ska 
köpas in precis som alla andra artiklar. Om pallen ska finnas med i systemet måste denna 
läggas till manuellt vid inköpet. Risken är stor att detta inte görs då det inte sker per 
automatik. 

Vid inleverans ska pallen precis som godset registreras i lagersystemet Astro. Avvikelser i 
antal eller palltyp skall registreras. Detta görs inte alltid vilket medför att det skapas en 
differens. I affärssystemet ligger en spärr som medför att en justering av inleveransen är 
möjlig med en felmarginal på 30 %. Detta medför att om pallen ej ligger med i systemet från 
början och sedan ska justeras in, är detta inte möjligt på grund av spärren i systemet. Endast 
mindre justeringar är genomförbara. Spärren är från början tänkt som en säkerhetsåtgärd för 
att inga större korrigeringsmisstag ska ske men i många fall får detta motsatt effekt.  

Om pallen ligger med i inköpet från början men inte registrerats vid ankomst uppstår, som 
nämnt tidigare, en differens. Detta leder så småningom till att när fakturan till leverantören 
ska betalas blockeras denna så antalet inte stämmer överens. Detta kan i sin tur leda till att 
fakturan blir åsidosatt och inte betalas i tid. 

Något som också kan leda till inventeringsdifferenser är att det ej är möjligt att registrera en 
annan palltyp. Det kan leda till att pallen läggs åt sidan och aldrig kommer in i systemet och 
därmed inte kan säljas vidare. 

Det finns inga utförliga manualer för hanteringen i affärssystemet och detta är en nödvändig 
förutsättning för att pallhanteringen ska fungera.  
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8. Slutsatser      

De bristande rutinerna är den största orsaken till pallhanteringsproblemen på Carlsberg. De 
största problemområdena är inköp av artiklar och inleverans av gods.  

Om pallen är knuten till artikeln vid inköp skulle situationen förbättras avsevärt. Man skulle 
då från början säkerställa att alla pallar kommer med i beställningen på ett korrekt sätt. Detta 
skulle i sin tur säkerställa att pallarna alltid finns med i systemet vi inleverans av gods. Om 
felinköp ändå skulle ske hade en förbättringsåtgärd varit att ta bort spärren vid inleverans. Då 
hade man ändå kunna registrera de pallar som anländer och då hade ingen differens uppstått. 
Man hade också kunnat få en korrekt helhetsbild av hur många pallar som egentligen finns på 
företaget.  

En annan förbättringsåtgärd är att göra ett tillägg i systemet så att man kan registrera en annan 
pallsort vid inleverans. Då skulle man kunna se hur många pallar som finns av vilken sort. 

Utförliga manualer måste finnas för olika steg i affärssystemet. Det är en viktig del i 
pallhanteringen. Det är därför nödvändigt att utbilda personal så att inga misstag sker. Det är 
också viktigt att medvetenheten kring pallens värde ökar och att pallen ses som en artikel som 
också har ett värde precis som övrigt gods. 

Om våra förbättringsteorier implementeras så kommer sannolikt inventeringsdifferenserna att 
minska med tiden. Långsiktigt arbete med små ständiga förbättringar är det som ger framgång 
i längden.  
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