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I 

 

Sammanfattning 

Examensarbeten genomfördes under vårterminen 2012 i Stockholm. Denna rapport var det 

sista momenten av magisterprogrammet inom tillämpad logistik. 

Målet och syftet med detta arbete har varit att utreda de grundläggande förutsättningarna för 

att införa Retursystem Byggpall i de övriga nordiska länderna. 

Arbetetet genomfördes via litteraturstudier och datainsamling. Datainsamling skedde med 

hjälp av enkätundersökning, telefonintervju till övriga nordiska företag samt samtal med 

Norrlandspall AB och Returlogistik AB. 

Studien visar att det finns möjligheter att retursystem Byggpall kan införas i övriga nordiska 

länder, för att det är stor konsumtion av EUR format av lastpall, den lastpall byggpallsystemet 

är baserat på, och det ej finns något rikstäckande pall retursystem som Retursystem Byggpall i 

övriga nordiska länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



    

II 

 

 

Abstract 

This master thesis was completed in Stockholm during the spring term year 2012. This thesis 

report was the final part of the master program in logistics. 

The purpose of these is to find the basic possibilities for rest of the Nordic countries to have 

the same pallet return system, which means Retursystem Byggpall (“Construction Pallet 

Return System”). 

The study was based on literature, research papers understanding and data collections. The 

data collection includes survey questions, telephone interview to companies in Nordic 

countries and meeting, conversation with companies Returlogistik AB , Retursystem 

Byggpall.  

The study shows that the opportunity for rest of Nordic companies to have the same pallet 

return system is possible because those several reasons. The using of Eur pallet was big and 

there is no known other national pallet return system among rest of Nordic companies. 
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Förord 

Det har varit en del personer inblandade och med vilka vi samarbetat för att den rapporten 

skulle vara möjlig att genomföra. 

Som författare vill vi först och främst tacka vår examinator Lars Arvidsson som initierade till 

att detta examensarbete blev möjligt och hans värdefulla tips under arbetets gång. 

Ett stort tack till Nils G Storhagen och Tobias Falk på Returlogistik AB, som erbjöd oss 

möjligheten att lära oss mer om logistik inom byggbranschen. 

Vi tackar också Ulf S. Gustafsson från SBJF och Henrik Morén från Norrlandspall AB för 

deras hjälp med kontaktinformation att kunna hjälpa oss med undersökningen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har sin egentliga bakgrund i Sverige 1997 då det påbörjades ett arbete 

kring effektivisering av byggsektorns pallhantering på uppdrag från Sveriges byggindustrier, 

Sveriges bygg och järnhandlares förbund samt byggmaterielindustrierna (Byggpall.se). Dessa 

aktörer upplevde ett antal problem: svinnet av lastpallar var omfattande, mellan 50-90% 

försvann på byggarbetsplatserna (Storhagen 2000), kvaliteten på pallen efter att ha hanterats i 

byggsektorn var också ständigt föremål för diskussion då förslitningen är mycket kraftigare i 

byggsektorn och de krav som ställs på en begagnad EUR-pall för att den skall vara godkänd 

kunde många gånger inte uppfyllas.  

En icke godkänd pall innehar inget pantvärde och får således slängas vilket ökar mängden 

avfall, något som inte var acceptabelt ur miljösynpunkt. (Falk & Svensson 2002). Vidare fick 

det följden att byggindustrin hade svårt att få kontroll på kostnaderna kring pallhanteringen.  

Projektet som sjösatte utredningsserien benämndes ELBA, som står för emballage och 

lastbärare på byggarbetsplatser och drevs i fyra delprojekt (Storhagen 1998,2000 ). 

Målsättningen med projektet var att minimera miljöbelastningen, öka kostnadseffektiviteten 

samt förenkla hanteringen. 

Arbetet ledde fram till slutsaten att ett gemensamt returpallsystem för byggsektorn, baserat på 

EUR-pallen, skulle införas vilket ledde fram till skapandet av Byggpall 2006. Systemet har 

sedan dess växt och 2011 hanterades 1000000st lastpallar (Byggpall.se). 

Nästa steg i utvecklingen är att utreda möjligheterna att införa ett nordiskt gemensamt system 

och vårt examensarbete är tänkt att lägga grunden till fortsatt utredning huruvida det finns 

förutsättningar för detta. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda förutsättningarna för att införa retursystem Byggpall i övriga 

nordiska (Danmark, Finland och Norge) länder. Vad som är de grundläggande 

förutsättningarna formulerades i fyra frågeställningar: 

 Används EUR-pall i hög grad i nuläget? 

 Anser branschföreträdarna att hanteringen av lastpallar är problematisk? 

 Ser de sin egen hantering som miljövänlig? 

 Finns redan fungerande retursystem för lastpall på marknaden? 

1.3 Avgränsningar 

Generell avgränsning på djupet av resursskäl. Det är en övergripande deskriptiv studie som 

spänner över Danmark och Norge. Vi har valt att utesluta Finland ur arbetet då vi ansåg det 

bli alltför omfattande att ta med tre länder och i de diskussioner som fördes med vår 

uppdragsgivare returlogistik samt VD för Norrlandspall framgick att de redan hade 

funderingar kring Finland då de i så hög utsträckning i nuläget använder sig av en 

landsspecifik variant av lastpall lämpligt nog kallad finnpall. Retursystem Byggpall bygger på 

EUR-pallen så det föll sig naturligt att göra avgränsningen.  Undersökningen gjordes i Juni 

månad. Kostnader och miljökonsekvenser är stora frågor som det inte finns utrymme att 

hantera inom ramen för denna uppsats varför vi valt att utesluta dem.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Returlogistik AB 

Returlogistik är en konsultfirma som är systemansvariga för och ansvariga för införandet av 

retursystem byggpall på uppdrag av den svenska byggbranschen. 

2.2 Retursystem Byggpall 

Retursystem Byggpall är svenska byggbranschens eget retursystem för att återvinna eller 

maximera användning av lastpallar av EUR-format på bästa möjliga sätt, för att minska 

miljöproblem inom byggbranschen.  

Systemet är framtaget tillsammans av byggvaruhandeln, byggföretagen och materialindustrin. 

Med gemensamt retursystem inom branschen för lastpallar är det lätt att kunna se varje 

företags pallkostnader och skapa en gemensam rutin för all pallhantering. Systemet startade år 

2006 och expanderade snabbt till runt 1 miljon Byggpallar 2011 (Byggpall.se). 

Retursystemet bygger på begagnade EUR-pallar som är kvalitetskontrollerade. Det innebär 

god genomsnittlig kvalitet inom branschen och pantvärdet påverkas ej av snö, nedsmutsning, 

eller annan typ av skada på samma sätt som för den godkända EUR-pallen. 

Systemet är uppbyggt enligt följande: 

 Leverantör (bygghandel, materielproducent till exempel) köper lastpallar av 

systemansvarig palleverantör (i dagsläget Norrlandspall AB) för 83 kr/pall. 

 Leverantören, och eventuell mellanhand (grossist/bygghandel), fakturerar sin kund 

(slutkund=byggfirman, eller grossist/bygghandel) 83kr för pallen. 

 Slutkund, ofta byggfirmorna, kan sälja tillbaks pallen till palleverantör (Norrlandspall 

AB) för 50kr utan diskussion om kvalitet. Palleverantör (Norrlandspall AB) 

ombesörjer hämtning som sker med DHL eller Schenker. Alternativt kan slutkund 

sälja tillbaks pallen till de bygg och järnvaruhandlare som levererar direkt till kund 

och som denna har avtalat om detta med. 
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Figur 1. Källa: Byggpall 

 

 

 

Figur 2, Byggpall. Källa: Norrlandspall 

 

2.2.1 Organisation 

Styrgrupp 

Styrgruppen är huvudman för retursystemet och består av en mäng branschorganisationer. 

Kommunikationsgrupp 

Består av kundföretag som samlat ställer krav mot sina leverantörer att leveranser skall ske på 

byggpall. 

Operativ hantering 

I dagsläget är det Norrlandspall AB som är den pallfirma som har i uppdrag att leverera pallar 

till systemet. Upphandling har skett 2012 för de tre nästföljande åren. 
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Transportföretag 

Två företag har valts ut till att ta hand om returtransporterna av tomma pallar, DHL och 

Schenker. 

DHL är en expert inom internationell transporttjänst, företaget täcker flyg, sjöfrakt, väg lastbil 

och tågtransport även internationella brevtjänster. Ett globalt nätverk som består av mer än 

220 länder och cirka 275000 medarbetare över hela världen. 

Schenker har ett stort globalt logistiknätverk. Schenker kombinerar olika transportsätt- bil, 

båt, flyg och tåg.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Positivism och hermeneutiken är två olika vetenskapliga synsätt som forskare eftersträvar i en 

forskningsprocess. Ett hermeneutiskt synsätt syftar till att öka förståelsen och finna en 

betydelse eller mening i det som studeras. Positivismen strävar istället efter att finna 

förklaringar i det som studeras (Andersson, 1982 s31). Det är oftast svårt för en forskare att 

enbart ha ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt under ett forskningsarbete. Uppgiften är 

i regel så komplicerad att man oftast behöver förståelse innan man kan finna förklaringen i en 

uppgift och det hävdas dock numera att det inte går att tala om renodlad positivistisk eller 

hermeneutisk syn utan det handlar mer om att de enskilda forskarna intresserar sig för olika 

saker. Idag är en positivist fullt medveten om att det inte finns någon absolut sanning och 

hermeneutikern letar samband i sin forskning (Bjereld m.fl. 1999). 

Att anta att verkligheten är objektiv och alltså lika för alla är karakteristiskt för en positivistisk 

vetenskapsuppfattning (Widersheimm.fl, 1989 s 133). I stora drag innebär positivismen att 

man ser verkligheten som ett objekt vilket kan förklaras med hjälp av kausala samband 

(orsak-verkan). Utifrån dessa samband fås generella lagbundenheter som är av allmängiltig 

karaktär. Dessutom finns de en klar skillnad mellan fakta och värderingar, något som gör det 

möjligt för forskaren att förhålla sig neutral till det studerade. 

I hermeneutiken är en aktiv medagerande forskare i händelseförloppet, en aktör och inte en 

objektiv, utanförstående observatör. Centralt för dagens hermeneutiska strömning är att 

människan alltid ser verkligheten från olika aspekter samt ”att vi aldrig kan ställa oss utanför 

oss själva när vi studerar verkligheten…Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är 

historiska varelser” (Ödman, 2007, s10). Det råder alltså en enhet mellan t ex forskaren och 

det utforskade, vilket har sin grund i att människans verklighet är en språklig verklighet, dvs 

verkligheten skapas genom språket (Davidson m.fl. 2003). 

Denna uppsats får anses ha ett något mer positivistiskt synsätt. 
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3.2 Angreppssätt 

Inom samhällsvetenskapen brukar man diskutera sättet att närma sig empirin utifrån två 

diametralt skilda utgångspunkter. De två olika sätten att närma sig empirin benämns vanligen 

deduktion respektive induktion, Dahlgren (1988) illustrerar det med att kalla det bevisandets 

respektive upptäckandets väg. 

Kortfattat innebär det deduktiva arbetssättet att forskaren utifrån redan tillgängliga teorier 

härleder samband och ställer upp hypoteser som därefter skall prövas genom en empirisk 

undersökning (Davidsson m fl. 2003). 

Det induktiva arbetssättet utgår istället från empirin varvid forskaren samlar in information 

kring fenomenet i fråga för att därefter systematisera materialet. Utifrån det systematiserade 

materialet gäller det sedan att försöka identifiera relevanta variabler, formulera möjliga 

påståenden om empirin och därigenom möjliggörs framväxten av en ny teori. 

Det angreppssätt som vi valde att utgå ifrån var deduktivt. Vår ambition var inte att skapa 

några nya teorier. 

3.3 Metodansats 

3.3.1 Kvantitativa och kvalitativa studier 

I metodsammanhang skiljer man vanligen på kvalitativa och kvantitativa metoder.  De 

kvantitativa metoderna utgår ifrån att det som studeras skall kunna göras mätbart och 

resultaten således skall kunna presenteras i siffror. Det är en uppfattning som har sin ansats i 

positivsmens idéer. Skall en undersökning kallas kvantitativ föreligger rangordningsmått och 

forskaren ser på sitt forskningsfält som ett objekt (Andersen 1994). 

Kvalitativa metoder berättar istället något om det studerade objektet och vi får fram icke 

mätbara, ”mjuka”, data (Halvorsen 2011, Davidson & Patel 2003). Utgångspunkten är att 

varje fenomen är unikt och uppfattas som ett subjekt där forskaren är en del i 

kommunikationsprocessen vilket sammantaget gör det svårt att mäta. 

Gemensamt för litteraturen är dock att det understryks att i praktiken så finns dock inte någon 

skarp uppdelning och de båda metoderna utesluter inte varandra. Davidson och Patel (2003) 

betraktar de två metoderna som ”var sin ändpunkt på ett kontinuum” och menar att det som 

avgör är formuleringen av problemet. Vill vi ha svar på frågor av typen var, hur, vilka är 
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skillnaderna, relationerna så är kvantitativa metoder bäst och har problemet mer med önskan 

att förstå eller tolka upplevelser så kommer det att handla mer om kvalitativa metoder. 

Detta arbete rör sig längs detta kontinuum men det har en kvantitativ inriktning då det är en 

deskriptiv studie där vi vill ha svar på hur byggsektorn i Danmark och Norge tar hand om 

lastpallar i nuläget och enkäten som är basen för vår empiri är konstruerad med kvantitativa 

ansatser, det vill säga vi vill ha svar på hur saker fungerar och flertalet frågeställningar är 

mätbara. Det finns emellertid flera kvalitativa frågor med i enkät och intervjuunderlag så den 

har även kvalitativa, upptäckande, drag helt i linje med tidigare nämnda kontinuum. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet görs på uppdrag av Returlogistik AB. Vi började med att läsa igenom de tidigare 

utredningar som gjorts inför implementerandet av Retursystem Byggpall i Sverige för att 

sedan påbörja litteraturstudier kring området lastbärare, returlogistik och miljölogistik för att 

få en djupare kunskap och förståelse för ämnet. Litteratursökningen har skett huvudsakligen 

genom KTH bibliotekets sökmotor, Stockholms universitet, Södertörns högskola, LIBRIS 

men även Google, Altavista, Baidu och Yahoo har använts. 

Vår empiriska studie har i huvudsak skett genom enkät men detta har kompletterats med 

telefonintervjuer av standardiserat och strukturerat snitt.  

3.4.1 Enkät 

En enkät och en strukturerad intervju är i mångt och mycket samma instrument. Enda 

skillnaden är frånvaron av en intervjuare i enkätfallet. (Bryman 2002 s.145). Det finns för och 

nackdelar med båda. Fördelarna med en enkät är enligt Bryman (2002) : 

 Billigare administration: gäller särskilt om det är geografisk spridning på 

respondenterna. 

 Snabbare att administrera: En mängd enkäter kan skickas ut på kort tid jämfört med 

hur lång tid det tar att intervjua dessa personer. 

 Ingen intervjuareffekt: Med denna effekt menas att den person som intervjuar påverkar 

respondenten. 

 Enkät kan lättare anpassas: De kan besvaras när respondenten har tid. 

Bryman (2002) listar dock ett antal nackdelar också: 
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 Man kan inte hjälpa respondenten: Eftersom ingen kan hjälpa till att förklara frågan 

gäller det att formulera sig tydligt och klart. 

 Uppföljningsfrågor är uteslutna. 

 Mängden frågor är begränsad: Respondent tröttnar fortare vid enkät än intervju så man 

måste tänka på att inte ta med ovidkommande frågor och hålla ned antalet för att inte 

få stort bortfall. 

 Alla frågor passar inte i enkät: Komplicerade, ovidkommande och för många öppna 

frågor anges som problemområden. 

 Respondenten kan se hela enkäten: Detta gör att man inte kan vara säker på att 

frågorna har besvarats i den ordning man har tänkt. 

 Man vet inte vem som besvarat enkäten: Helt säker kan man inte vara att rätt person 

fyllt i enkäten och man vet heller inte om personen har blivit påverkad av andra 

personer under ifyllandet. 

 Man kan inte samla in tilläggsinformation: En intervju som genomförs på plats kan ge 

tilläggsinformation då man kan notera saker på företaget till exempel. 

 Enkät passar inte alla: Personer med läs och skrivsvårigheter kan ha problem. 

 Finns risk att man inte får med all information: Då man inte kan hjälpa till ökar risken 

för att respondenten hoppar över frågar de inte förstår eller vill svara på. 

 Större bortfall: Viktigaste invändningen. Enkät innebär alltid större bortfall än intervju 

normalt sett vilket ökar risken för skevheter.  

3.4.2 Intervju 

Bell (2006) nämner flexibiliteten som intervjuns största förtjänst. Det går att lyssna av tonfall 

och pauser samt följa upp ideér. 

Undersökningens ursprungstanke var inriktad på en enkät med tanke på dess fördelar; våra 

respondenter befinner sig långt bort och är utspridda och frågornas natur är lågprioriterade hos 

företagen vilket gör att det kan finnas en motvilja till att binda upp sig för en telefonintervju 

medan en enkät kan accepteras eftersom den kan besvaras när respondenten har tid. 

Vi har emellertid i ett antal fall genomfört telefonintervjuer då det varit det alternativ som stått 

till buds. Detta har dock gett fördelar som nämnts ovan; vi har kunnat förtydliga och förklara 

frågorna och vi har haft möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Det har även varit möjligt, i 

hermeneutisk anda, att tolka svaren och attityden till området på ett sätt som är omöjligt i en 

enkät och där vi anser att vi fått ökad insikt. 
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3.4.3 Urval 

Insamlade data ger egentligen bara information om de enheter som har varit med i 

undersökningen (Halvorsen 2011). 

Vår inriktning var att få en inblick och översikt över hela försörjningskedjan och därför ville 

vi kontakta företag bland materialleverantörer, grossister, byggfirmor samt även företag inom 

lastpallbranschen. Urvalet blev av resursskäl ett icke-sannolikhetsurval och det som kallas 

bekvämlighetsurval eller subjektivt urval (Bryman 2002, Halvorsen 2011) vilket innebär att vi 

valde de företag som vi trodde var lämpliga och de vi fick kontakt med. De byggfirmor vi har 

använt oss av har initialt plockats från de tio största i varje land (danksbyggeri.dk, bnl.no) 

men på grund av bortfall har vi blivit nödgade att i två fall plocka företag utanför denna lista.  

Grossisterna valdes även de utifrån storlek. Där fick vi hjälp från Sveriges bygg och 

järnhandlares förbund, SBJF, vars VD Ulf Gustavsson hade kontakter till systerorganisationen 

i Danmark och Norge. De respondenter som söktes var inköpschef/logistikchef/Vd vad gäller 

byggföretag, pallföretag samt grossister men även komplettering med platschef vad gäller 

byggföretagen för att dessa bedömdes inneha kunskap kring pallhanteringen på respektive 

företag. 

Materielproducenter valdes utefter kriteriet stora pallanvändare.  Tobias Falk på Returlogistik 

AB gav oss information vilken typ av materielproducenter som använder mycket pall i sina 

leveranser (takpannor, tegel, marksten, ventilation som exempel). Utifrån detta söktes på 

danska respektive norska företag inom dessa segment med tillverkning i respektive land. 

3.4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet står för giltighet eller relevans. En undersökning med hög validitet är således en 

undersökning som har lyckats undersöka det som författarna har sagt sig vilja undersöka, och 

att slutsatserna som genererats hänger ihop (Patel och Davidson 2003, Halvorsen 2011, 

Bryman 2002). Vi anser att validiteten är god då vi valt respondenter med god insikt i sin 

egen verksamhet vad gäller användning av och hantering av lastpallar samt även genom 

utformning av frågorna där vi varit kritiska i vårt arbete med formuleringarna med avseende 

på tydlighet. 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och handlar om att undersökningsmetoden är säker, dvs gör 

vi om mätningen skall vi få samma resultat (Patel och Davidson 2003). 
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Enkät är den insamlingsform med minst möjlighet till att kontrollera tillförlitlighet i förväg. 

Davidson och Patel (2003) menar att man måste vara noggrann, att formuleringar inte ska gå 

att missuppfatta samt att man provar enkäten på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen 

eller andra utomstående personer tex. kollegor. 

Den har uppsatsen är deskriptiv och vi har sökt information för att beskriva situationen i 

nuläget. Genom att intervjua flertalet företag i byggsektorn anser vi att reliabiliteten har ökat. 

En viss triangulering har även skett då vi använt oss av telefonintervjuer i de fall då 

enkätutskick inte varit lyckosamt. 

3.5 Bortfallsanalys 

Hur lyckad datainsamlingen har varit kan anges i antalet icke svarande. Det finns dock ingen 

norm på hur hög svarsprocenten måste vara (Halvorsen 2011). Man skall alltid försöka 

utforma enkäter eller intervjuunderlag i syfte att minimera bortfallet men det kommer ändå 

alltid att ske då en del människor inte har lust att svara, blir sjuka eller kanske inte orkar 

skicka tillbaks ett redan ifyllt formulär för att ta några exempel (ibid). 

Den analys vi gör gällande bortfallet i denna studie är delvis knuten till vad teorin säger om 

ämnet. Returlogistik är ett lågpriorieterat område (se vidare i teoriavsnittet) och detta anser vi 

är den troligaste orsaken till andelen icke-svar. De svar vi inhämtade stärker vår syn i frågan 

då dessa svar med få undantag bekräftade denna uppfattning. Språkproblem är förmodligen 

också närvarande då vi har utfört telefonintervjuerna på antingen svenska eller engelska. 

Enkäten har varit skriven på engelska men respondenterna har haft möjlighet att få den 

svenska versionen i de fall de önskat det. Intervjuerna har genomförts på engelska eller 

svenska beroende på önskemål hos respondenten. 

3.6 Källkritik 

Vi har hållit ner antalet frågor till mellan 6-12st (bilaga 1) beroende på vilken sektor vi 

skickat enkäten till, vi har hållit ner antalet öppna frågor, vi har tydligt förklarat vårt syfte 

med undersökningen i introduktionen och vi har i de flesta fall tagit telefonkontakt med 

respondenten för att säkerställa att det är rätt person att besvara enkäten. Allt detta är åtgärder 

för att minska bortfallet (Bryman 2002). 

Vi anser att vi har varit noggranna och tydliga i våra frågeformuleringar och har prövat 

enkäten på Returlogistik AB medarbetare. Frågorna har varit standardiserade och 
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strukturerade, något som Davidsson och Patel (2003) nämner som ett sätt att säkerställa 

reliabiliteten i undersökningen. Vi har vidare försökt att göra undersökningen under en så kort 

tidsperiod som möjligt. 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Logistik 

Det finns många definitioner på vad logistik är för något men vi har valt Johnsson och 

Mattssons (2005) där logistik definieras som: 

Planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd 

produkt med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, det vill säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser. 

Traditionellt sett har definitionen kretsat kring flödet från råvara till slutkund och tillägget om 

returflöden är relativt nytt, outforskat och drivkrafterna är vanligen annorlunda än de som 

verkar fram till slutkund (Mattson 2006) 

4.2 Supply chain management 

4.2.1 Definition 

Med avstamp i logistikbegreppet och dess materielflöde förstås med det engelska uttrycket 

supplychain en försörjningskedja. Tillägget management (ledning, styrning) gör att man kan 

förstå att denna kedja kan/skall styras av någon. Mentzer m.fl. (2001) gör en åtskillnad där de 

vill understryka att själva försörjningskedjan finns där oavsett om någon styr eller inte och 

alltså är det viktigt att skilja på begreppen supplychain och supplychain management 

(hädanefter refererat till som scm). Författaren definierar kedjan som:  

a set of three or more entities directly involved in the upstream and downstream 

flows of products, services, finances and/or information from a source to a 

customer. 

Varianterna på scm-definitioner är många men de handlar alla om en helhetssyn över 

företagsgränserna med fokus på bästa möjliga resultat för slutkund. Storhagen (2011) har valt 

att definiera det som:  

Medvetna ansatser längs material och produktflödena mellan två eller flera led 

från råvara till slutanvändare, med det gemensamma långsiktiga målet att skapa 
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bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i 

sin helhet. 

Christopher (2005 s5) betonar att fokus ligger på styrningen av relationerna för att kunna 

åstadkomma ett mervärde för samtliga parter vilket ger en särskild utmaning då det ofta kan 

handla om att en part i kedjan kan få en försämring medan andra får en förbättring vid en för 

kedjan total förbättring och därför måste resultatet för kedjan hanteras så att vinsterna 

kommer alla till del. 

Mentzer m fl. (2001) introducerar ett intressant begrepp som behandlar ett förstadium till scm 

supply chain orientation, som i korthet handlar om att aktörerna har förstått innebörden av 

och fördelarna med scm men inte aktivt implementerar scm. Viktigt är att bara för att ett 

företag har nått supply chain orientation innebär det inte att de kan implementera scm utan 

denna insikt måste finnas hos företagen både uppströms och nedströms i försörjningskedjan. 

Mentzer (2001) karakteriserar scm-filosofin enligt tre delar (fritt översatt): 

1. Systemsynsätt: Se försörjningskedjan som en helhet och styr hela flödet från råvara till 

slutkund. 

2. Strategisk orientering: insatser för samarbete i syfte att synkronisera och integrera 

egna och andra företags operationella och strategiska kapaciteter till en enhetlighet. 

3. Kundfokus: för att skapa unika och individualiserade möjligheter till kundvärde för att 

nå kundnöjdhet. 

4.2.2 Hinder och möjliggörare för supply chain management 

Fawcett m fl. (genom Mentzer 2001) har undersökt barriärer mot och möjliggörare till 

effektiv scm där det framkom att de främsta hindren för att åstadkomma god scm låg i 

otillräckliga informationssystem, oklara riktlinjer, inkonsekventa operationella mål samt att 

det saknas en fördelning av risker och vinster. Bland möjliggörarna fanns frekvent 

kommunikation, en vilja till att dela med sig av information, användande av tvärfunktionella 

grupper (cross-functional teams) samt ledningens delaktighet.  

Värt att nämna är att Fawcett tar upp kundtillfredställelse och service som mer uthålliga motiv 

till interorganisatoriskt samarbete än kostnadsreduktion även om det senare är ett 

huvudsakligt motiv, och de förra borde därför framhållas 
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4.3 Förpackningslogistik 

Förpackningen är en del av logistiksystemet och den har många funktioner. Packforsk (2000) 

menar att den viktigaste är formnyttan. Den skall skydda både varan från yttre påverkan men 

också omgivningen från varan. Vidare skall den göra varan lättare att hantera samt stödja 

retursystem (Lumsden 2006). 

Förpackningar delas in i tre huvudtyper; primär, sekundär samt tertiärförpackning beroende 

på deras roll i distributionen (Stahre 1996 s14). Med primärförpackning menas att det är 

förpackningen som varan exponeras i butik. Sekundärförpackning är det emballage som 

varorna kommer i till butiken, förpackade i grupp. Tertiärförpackningen är 

transportförpackningen och Stahre (1996) poängterar att skillnaden mellan sekundär och 

tertiärförpackning är oklar. Stahre menar vidare att samma oklarhet råder kring vad som är 

förpackning och vad som skall definieras som lastbärare men TFK definition (genom Stahre 

1996) lyder: 

…en anordning som bär, sammanhåller och medföljer lasten samt är speciellt 

utformad för att underlätta hantering av denna. Lastbärare är vanligen 

standardiserade och kallas då enhetslastbärare. 

Gällande EU direktiv (Lumsden 20005) klassar förpackning som en produkt som är till för att 

”innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor…”  

Sammantaget gör detta att vi kan betrakta lastpallen som en del i förpackningssystemet då den 

både medföljer, underlättar hantering och levererar varor. 

4.3.1 Lastpall 

Traditionellt har gods hanterats manuellt och lastpallen konstruerades för att effektivisera 

transporterna genom att kunna hantera godset maskinellt istället för manuellt. Genom att 

kunna använda maskiner reduceras tiden för avlastning av en lastbil med upp till 80% (Engel 

1999 genom UFEMAT 2007 samt Lumsden 2006 s511).  

Genom användning av lastpall rationaliserar man arbetet och bygger större enheter av mindre. 

Lumsden (2006) har formulerat en princip för enhetslast enligt följande: 

Om så är möjligt skall man sammanföra flera godsenheter till en 

transportenhet, lastbärare, avpassad för förekommande transportmedel och 

hanteringsutrustning. Denna transportenhet bör skapas så tidigt som möjligt i 
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materialflödet, helst hos producenten, och brytas så sent som möjligt, helst hos 

slutanvändaren. 

Lastpallen benämns av Lumsden (2006) som en mindre enhetslastbärare. För att de skall 

kunna användas i större sammanhang finns det standardiserade dimensioner och 

konstruktioner. ISO (International standardisation organisation) står för denna och har 

standardiserat följande format (ISO standard 6780): 

 800x1200mm Europa-pall (EUR-pall), även kallad helpall. 

 1200mmx1600mm Sjöfartspall 

 800x1000mm 

 1000x1200mm 

 1200x1800mm 

Vanligast förekommande är EUR-pallen (Helpallformat) 

 

Figur3, EUR-pall 1200X800 mm. A-pall. Källa: Norrlandspall 

 

Figur 4. Engångspall 1200x800mm. Källa: Norrlandspall 
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Figur 5. EUR6-pall. 600X800 mm. Halvpall. Källa: EPAL 

En engångspall (se figur 4) är av enklare konstruktion en EUR-pall men den används oftast 

mer än en gång. Det blir dock ändå dyrare i slutändan att använda engångspall istället för 

flergångspall trots det högre inköpspriset och kostnaden för returtransporter för 

flergångspallen (Storhagen 2000, Lumsden 2006). Engångspall används mycket i de långväga 

transporter där en returtransport är svårbemästrad eller omöjlig (Lumsden 2006). 

4.3.2 EUR-pall 

ISO standardiseringen hanterar vilka format som skall gälla. EUR-pallen är en standard som 

har sitt ursprung i de behov de europeiska järnvägsaktörerna hade i att komma överens om 

format och kvalitet på lastpallar och i UIC, Union internationale des Chemins de fer, 

Internationella Järnvägsunionen fick formatet 1200X800 sitt genombrott 1957 då dessa 

aktörer kom överens om det var formatet som skulle gälla. Järnvägsanknytningen gör att den 

ibland kallas SJ-pall i Sverige. (Lumsden 2006). 

Det ställs krav på kvalitet och utformning på lastpallen för att den skall få kallas EUR-pall 

och UIC reglerar detta i dokument UIC Code 435-4 och det krävs certifiering för att få 

tillverka eller reparera en EUR-pall (UIC). Allt detta görs för att pallarna är del av ett 

europeiskt pallbytessystem så att gods kan palläggas och skickas över hela Europa. 

EPAL, European Pallet Association, står för kontrollen i Europa och licensierar aktörerna i de 

europeiska länderna (EPAL). I Sverige är det Green Cargo, som medlem i UIC, som 

licensierar företag för tillverkning och reparation. Green Cargonyttjar DNV, Den norska 

veritas som kontrollerande organ. I Norge och Danmark är det NSB respektive DSB, de 

norska och danska järnvägsbolagen som är medlemmar. 
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EPAL har fyra olika dimensioner av EUR-pall, enligt tabell 1. 

Namn Dimension (mm) 

EUR (Kallas även helpall, sjpall) 800x1200 

EUR 2 1200x1000 

EUR 3 1000x1200 

EUR 6 (Kallas även halvpall) 800x600 

 

Tabell 1 EUR-pallformat. Källa: epal 

Kvalitetskraven gör att begreppen A och B-pall används. En A-pall är en ny pall eller 

begagnad pall med endast småfel, en B-pall är en begagnad EUR- pall som är behäftat med fel 

som inte godkänns enligt UIC 435-4 och kan således ej användas i bytessystemet. 

Trä ger bäst friktion mellan lastdäck och gods och är billigt och lätt att reparera, därför utgör 

trä det vanligaste tillverkningsmaterialet även om plast och metall förekommer (Lumsden 

2006 s 521). 

4.4 Returlogistik 

En förflyttning av en vara skapar fyra flöden. Materialflödet, med varan från leverantör till 

kund, ett tvåvägs informationsflöde mellan leverantör och kund, ett betalningsflöde från kund 

till leverantör samt ett resursflöde med vilket menas de resurser som krävs för att flytta varan. 

Resursflödet, lastbil och lastbärare till exempel, är dubbelriktat eftersom det inte förbrukas 

hos kund (Lumsden s71 2006). 

Lastpallen är en del av resursflödet. Då den inte är förbrukad så finns det ekonomiska skäl så 

väl som eventuell platsbrist hos kund till att den skall därifrån. Det skapar ett retursystem, 

även kallat omvänd distribution (Lumsden s506 2006).Reverse logistics eller returlogistik är 

andra ord för detta returflöde men det skall påpekas att det då även handlar om varor som går 

i retur såväl som förpackningar och lastbärare. (De Brito och Dekker 2003, Storhagen 2003). 

Matrialflödet är konstruerat för försörjning, att få varan från leverantör till kund. Detta skapar 

konflikter när någonting skall skickas tillbaka i samma strukturer vilket ger klart högre 

kostnader för detta ”baklänges” flöde (Storhagen 2011 s275). Aronsson m fl. (2004 s270) 

anger logistikkostnaden till dubbelt så stor för returflödet medan Stock (1992 s24,280) anser 

att det snarare rör sig om mellan fem till nio gånger så hög kostnad. 
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Resultatet av detta blir ofta att returflöden ofta går i helt separata system där 

föpackningsinsamlingen är ett bra exempel. (Storhagen 2011 s 276). 

De Brito och Dekker (2003) anger tre huvudsakliga anledningar till varför företagen 

intresserar sig för returflöden, förutom det redan nämnda ekonomiska, så nämner de två till; 

antingen är de tvungna på grund av lagar och regler eller så känner de sig motiverade att ta sitt 

sociala ansvar (corporate citizenship). Vad gäller det ekonomiska incitamentet så handlar det 

både om direkt ekonomisk vinning men även indirekt i form av till exempel förbättrade 

kundrelationer eller image (ibid).  

Johnsson och Mattson (2005) hävdar att främsta anledningen till att skapa ett retursystem är 

att minska de negativa miljökonsekvenserna. Därför måste ett retursystem vara lönsamt för 

miljön, det vill säga de negativa konsekvenserna av insamling och transport inte får överstiga 

vinsterna i kretsloppssystemet (Kroon & Vriens 1995). 

Ett fungerande retursystem hotas av svinn och låg omsättningshastighet. Lastpallar är 

stöldbegärliga och i svensk byggindustri uppgick det till mellan 50-90% innan införandet av 

Retursystem Byggpall. Låg omsättningshastiget har sin grund i att godset lagras på pallen 

eller så lagras tomma lastpallar i väntan på att tillräcklig volym skall uppnås för att 

returtransport skall vara lönsam. Långa geografiska avstånd mellan aktörerna är också ett hot 

och beror på för få anslutna företag (Storhagen 2000, 2011). 

Företag har tidigare ansett frågan om returlogisk som en fråga av lägre prioritet, i en 

undersökning utförd av Rogers & Tibben–Lembke (genom Schary & Skjött-Larsen s136) 

angav fyra av tio logistikchefer att returlogistik var relativt oviktigt jämfört med andra 

företagsfrågor, och returflöden och returlogistik är relativt outforskat.  

4.5 Logistik och miljö 

Logistik som verktyg för att åstadkomma en bättre miljö handlar om att ta i beaktande det 

som sker efter att en produkt är förbrukad. Det innefattar ansvar för återanvändning, 

återvinning eller deponering. Grön logistik, miljölogistik eller kretsloppslogistik är begrepp 

som brukar användas om denna syn (Björnland m fl. 2008). 

Kraven på att företagen skall minska sin miljöpåverkan ökar, både från kunder och från 

samhället och EU har utformat flera direktiv kring detta. Avfallshierarkin anger en 

prioriteringsordning för avfall där det är undvikande av avfall som har högst prioritet (Eu-

direktiv 2006/12/EC) 
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 Källreduktion: minskad resursförbrukning. 

 Ersättning: Nya råvaror ersätts med återvunna och icke-återvinningsbara med 

återvinningsbara. 

 Återanvändning: Samma produkt används igen. Här finns retursystem för glasflaskor 

och övrigt emballage samt återanvändbara lastpallar. 

 Materialåtervinning: Materialet i en produkt återanvänds. 

 Energiåtervinning: Material som inte kan återanvändas blir energi, till exempel utvinns 

olja från gamla plastprodukter. 

 Förbränning: För att minska sopmängden. 

 Deponering 

Återanvändning och materialåtervinning är två områden i hierarkin som är beroende av 

transporter och det ställer krav på god logistik för att den ökande transportgraden inte ska ta 

bort miljövinsterna som skapas med återanvändningen och återvinningen (Storhagen 2011). 

4.6 Retursystem 

4.6.1 Typer av retursystem 

Lützebauer (genom Kroon & Vrijens 1995) beskriver tre sätt som ett retursystem för 

lastbärare kan utformas på: 

1. Bytessystem (switch pool system) 

2. System med returflöde (Systems with return logistics) 

3. System utan returflöde (Systems without return logistics) 

Bytessystem 

I ett bytessystem har varje aktör sin egen uppsättning lastbärare för vilka han är ansvarig. 

Deltagarna i systemet kan vara både avsändare och mottagare av gods men även transportörer 

av gods. Överföringen sker antingen när transportör levererar en mängd fulla lastpallar till 

mottagare eller en mängd tomma lastpallar tillbaks till ursprunglig avsändare. 

De två varianter som existerar i detta system är dels varianten där sändare (leverantör av 

varor) och mottagare (kund) har egna uppsättningar av lastpallar som de byter med varandra, 

dels varianten där även transportören har en uppsättning lastpallar som byts vid varje lastning 

och lossning. 
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Här återfinns det för Europa gemensamma EUR-pall utbytessystemet. Då pallen är 

standardiserad och kvalitetssäkrad kan sändare och mottagare lätt bytta pallar med varandra 

utan risk. 

System med returflöde 

Detta system skiljer sig från bytessystemet i ägandet. Här äger en central organisation 

lastpallarna. Organisationen har ansvaret för lastpallarna efter att de tömts på gods. Detta 

innebär att mottagaren av godset måste lagra de tomma lastpallarna till dess att en tillräcklig 

mängd ackumulerats för att det skall var ekonomiskt för den ansvariga parten att hämta dem. 

Här finns två möjligheter till lösning, antingen ett transfererings eller ett depåsystem. 

Transferering innebär att avsändaren alltid använder samma lastpallar. Systemet är endast 

ansvarigt för returflödet och sändaren har ansvaret får underhåll, rengöring, administration 

och lagring samt att det finns tillräckligt många. 

Depåsystem innebär att tomma lastpallar lagras i en palldepå och utifrån denna försörjs 

avsändaren av godset med de antal pallar han behöver. De tomma lastpallarna hämtas och 

transporteras från mottagaren till närmaste depå. 

System utan returflöde 

Lastpallarna ägs av central organisation och användarna hyr sedan de antal lastpallar de 

behöver och lämnar tillbaks dem när behovet inte finns längre. Avsändaren är helt ansvarig 

för all hantering och underhåll samt returflödena från mottagaren. 

4.6.2 Hot mot retursystem 

Storhagen (2011) nämner två huvudsakliga hot mot ett väl fungerande retursystem, svinn och 

låg omsättningshastighet. Lastpallar är stöldbegärliga och utstår tuff behandling vilket gör att 

upp till 40% försvinner (Engel 1999 genom Ufemat). Låg omsättningshastighet har sina 

orsaker i bland annat att godset lagras på sin lastbärare och att användarna av ekonomiska skäl 

vill samla ihop ett större antal lastbärare innan returtransport sker. Stora geografiska avstånd 

kan också vara ett skäl till låg omsättningshastighet, något som ofta har sin bakgrund i att det 

är för få aktörer anslutna till retursystemet. (Storhagen 2011). 

Minskar svinnet och ansluts ett ökande antal aktörer får systemet ett mindre behov av totalt 

antal pallar vilket bidrar till högre omsättningshastighet. Ökat antal aktörer minskar 
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transportavstånden och ökar på omsättningshastigheten samt att systemet blir miljömässigt 

och ekonomiskt effektivare (ibid). 

4.6.3 Öppna eller slutna system 

Ett retursystem för återanvändning av lastpallar kan vara öppet eller slutet. Med slutet system 

menas att retursystemet är ett internt system som fungerar inom ett företags gränser. Ett öppet 

system är istället kompatibelt med flera företag då systemets komponenter är standardiserade. 

EUR-pallen är ett sådant exempel (Storhagen 2011). 

Kraven på att ägaren finansierar lastbäraren i ett slutet system blir starkt då de ej har något 

syfte utanför systemet och således ej heller något värde. I ett öppet system fungerar det 

emellertid att utomstående äger lastbäraren (Lumsden 2006). 

Björnland m. fl (2003) anger ytterligare en faktor, val av kanal. När lastbäraren skall 

transporteras tillbaks har man val att göra med avseende på returflödets distributionskanal. 

Antingen returnerar man lastpallen i den kanalen som har använts för varuflödet, vilket är den 

traditionella kanalen, eller så upprättar man en ny kanal för retursystemet där andra aktörer 

har ansvaret (ibid). Retursystem Byggpall arbetar med båda tillvägagångssätten då man dels 

använder sig av separata transportörer, DHL och Schenker, men även har involverat 

grossistledet där ett antal handlare har avtal att köpa tillbaks lastpallar i samband med 

varuleveranser. 
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5 Faktainsamling 

Här redogörs mycket kortfattat för de aktörer i logistikflödet som har varit grund för empirin. 

Urvalsprocessen är redogjord i kapitel 3.4.3 men kortfattat är det ett icke-sannolikhetsurval 

där byggföretagen valdes ut efter storlek likväl som grossisterna. Materielproducenterna 

valdes utifrån kriteriet stora pallanvändare. 

5.1 Materielproducent 

5.1.1 Danska materielproducenter 

IBF-Kast 

Tillverkare av takpannor, marksten och betong. 

Lindab 

Svensk koncern med verksamhet i Danmark inom främst ventilation. 

5.1.2 Norska materielproducenter 

Norax 

Tillverkare av balk, stålkonstruktion, betong och trappor. 

Meglis 

Tillverkare av badrumsutrusning, mosaik, takbelysning, Stenprodukter. 

5.2 Grossist/Bygghandel 

5.2.1 Danska grossister 

Bygma 

Grossist/detaljist bygghandel. Största leverantör i Danmark mot byggindustrin. 

Silvan  

Grossist/detaljist bygghandel. Säljer mest till privatpersoner men även till professionella. 

5.2.2 Norska grossister 

Dahl 

Dahl är ledande handelsföretag inom VVS(värme, ventilation och sanitet), Industri, Kyla och 

Fastighet.  
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Optimera  

Franskägd (Saint Gobain) bygghandelskedja med försäljning både till privatkunder och 

byggindustri. 

5.3 Byggföretag 

5.3.1 Danska byggföretag 

 

Enemaerkeog Petersen A/S 

Byggföretag, del av MT Höjgaard som är Danmarks största byggfirma. (danskbyggeri.dk) 

E. Pihlog Son A/S 

Danskt byggföretag. 

Jakon 

Danskt byggföretag. 

5.3.2 Norska byggföretag 

 

Peab A/S 

Svensk byggfirma med dotterbolag i Norge. 

Jøra Bygg A/S 

Norsk byggfirma med verksamhet främst i östra Norge. 

5.4 Pallföretag 

5.4.1 Danska pallföretag 

 

Stea 

Dansk producent av lastpallar, både EUR-pallar och engångspallar. Försäljning och inköp av 

begagnade pallar. Verksamhet i Danmark, Sverige och Tyskland. 
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Nordic emballage 

Dansk producent av lastpallar, både EUR-pallar och engångspallar. Försäljning, inköp och 

reparation av begagnade pallar. 

5.4.2 Norska pallföretag 

 

WABA gruppen  

Waba gruppenär en del av Waba Nordic. Företaget inriktar sig på pallmarknad i främst Norge 

och Danmark. 

Aven  

Aven är en av Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och träemballage 
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6 Empiri 

6.1 Materialproducenter 

Leverantörerna frågades ut eftersom det är dem som förpackar varorna och således bestämmer 

typ av lastbärare. Vi ville framförallt få reda på hur många pallar totalt samt hur stor andel 

EUR-pall som användes. Frågan huruvida företagen anser hanteringen vara miljövänlig är till 

för att få en uppfattning kring attityden och prioriteringen på lastpallsanvändningen. Frågan 

om de specificerar kostnaden för lastpallen på fakturen är ställd för att få reda på om slutkund 

har möjlighet att se hur stor kostnaden för lastbäraren är och således kunna ta beslut om denna 

kostnad. Vi ville även ha reda på om de köpte begagnade pallar från byggplatserna för att 

kunna bilda oss en uppfattning om kvaliteten på lastpallen var ett problem. 

IBF-Kast 

Använder 700.000st pallar totalt/år. De tar många i retur och använder upp till sex gånger 

innan de förbränns. Fördelas på: 

 

Figur 6, IBF pallfördelning. 

De använder främst formatet 1200X1000 mm och andra specialpallar. Engångspallar används 

bara när de skickar gods utomlands. 

De anser sin hantering av lastpallar vara miljövänlig. De nämner att de uttjänta pallarna 

används till den egna energikonsumtionen genom att de förbränns och energin tas tillvara för 

att värma lokalerna. 

De hyr inga pallar och deras kunder betalar endast deposition på pallen. Det betyder att 

kunden får tillbaks pengarna när företagen har fått tillbaks pallen. De får dock inte tillbaks 

hela summan. Detta gäller även byggföretag.  

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan
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De exporterar varor till ett värde av 1000000 DKK till Norge och 8800000 DKK till Sverige. 

Lindab 

Använder 21750st pallar. Fördelas på: 

 

Figur 7, Pallfördelning Lindab. 

De använder enbart engångspallar i formatet 1200X1600mm och 1200X800mm. De tycker att 

hanteringen ur miljösynpunkt är ok men kan göras bättre genom att bygga ut retursystemet 

och reparera pallar med mindre skador. 

De köper inte tillbaks några pallar från grossist eller byggarbetsplats och anger som huvudskäl 

att det är för att de enbart använder värmebehandlade pallar. 

De specificerar kostnaden för lastpallen på fakturan i vissa lägen. 

Lindab är en internationell koncern med verksamhet i många länder så Lindab A/S 

exportandel ligger på 5 % av total omsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan
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Norax 

De använder ungefär 20000 st pallar per år  

 

Figur 4 Norax pallfördelning 

De anser sin hantering av lastpallar vara miljövänlig. De känner inte till något pallretursystem 

och de köper inte tillbaks några pallar från grossist eller byggarbetsplats därför att deras 

behov redan är täckt. De specificerar kostnaden för lastpallen på fakturan. Norax exporterar 

ungefär 1 % av sin omsättning till Sverige och Danmark. 

Meglis 

Använder 23000st pallar per år 

 

Figur 5 Meglis pallfördelning 

De tycker hanteringen av lastpallar är miljövänlig. De känner ej till något pallretursystem och 

de köper sällan tillbaks några pallar från grossist eller byggarbetsplats, för att volymen är för 

liten. De får ganska mycket pall från sina underleverantörer. De specificerar inte kostnaden 

för lastpallen på fakturan. Meglis exporterar ungefär 1 % av sin omsättning till Danmark och 

Sverige.  

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan
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6.2 Grossister 

Frågorna till grossist var samma frågor som vi ställde till materielproducenterna med de 

naturliga undantagen hur mycket de exporterar till övriga norden eftersom vi valde 

bygghandelsföretag som är representerade i hela norden 

Bygma Danmark 

Använder 800000st pallar/år. Fördelas på: 

 

Figur 8, Pallfördelning Bygma Danmark 

De tycker att nuvarande hantering av pallar är miljövänlig. De köper inte begagnade pallar av 

byggplatserna. De specificerar kostnaden för lastbäraren på fakturan. 

Silvan Danmark 

Använder 60000st pallar/år. Fördelas på: 

 

Figur 9, Pallfördelning Silvan Danmark 

De anser att nuvarande hantering och användning av pallar är miljövänlig jämfört med 

tidigare då de inte återanvände pallar. De köper inte begagnad pall från byggarbetsplatser med 

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan
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hänvisning till att de inte levererar direkt till byggen. De specificerar kostnaden för pallen på 

fakturan 

Dahl 

Använder cirka 500000st per år 

 

Figur 6 Dahl pallfördelning 

De tycker att nuvarande hantering av pallar är miljövänlig. De köper inte begagnade pallar av 

byggplatserna för att volymen är för låg. De specificerar ej kostnaden för lastbäraren på 

fakturan. 

Optimera 

Använder 211000st pallar per år och fördelas på  

 

Figur 7 optimera pallfördelning 

De tycker att nuvarande hantering av pallar är miljövänlig. De köper inte begagnade pallar av 

byggplatserna för att volymen är för låg. De får också tillräckligt med pallar från sina 

leverantörer. Företaget specificerar inte kostnaden för lastbäraren på fakturan med undantag 

för detaljhandeln. 

Pallfördelning 

EUR-Pall,
hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall

Annan
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6.3 Byggföretag 

Frågorna till byggföretagen behandlar logistiken kring den tomma lastbäraren på 

byggarbetsplatsen. Byggföretagen har även de fått frågan om de anser att hanteringen är 

miljövänlig. 

Enemaerke og Petersen A/S 

Anser att hanteringen av lastpallar på byggplats är problematisk. Detta beror främst på att det 

brister i kontrollen i balansen. De misstänker att deras leverantörer vinner på det ekonomiskt. 

De kan inte svara på om hanteringen skall anses miljövänlig eller inte.  

Majoriteten av deras leveranser som sker på pall sker på EUR-pall och dessa pallar ingår i 

pantsystem så de lämnar tomma pallar som motsvarar mängden pall som de får vid 

godsleverans. 

De slänger inte mycket pall utan den pall som är trasig säljer de till reparatör som kan laga 

dem.  

Andelen pall som går sönder på plats är hög och det beror på hanteringen där palltruckarna 

framhålls som ett problem. 

Svinn har de inte någon uppfattning om. 

En del leverantörer specificerar kostnaden för lastpall på fakturan. 

E. Pihlog Son A/S 

Anser inte att hanteringen av tomma lastpallar på byggplats är något problemområde. De 

tycker att hanteringen är rimligt miljövänlig med hänvisning till att leveranserna sker i hög 

grad på EUR-pall som återanvänds. 

Majoriteten av lastpallarna går i retur till leverantören som en del i pantsystem och endast en 

mindre del slängs. Några övriga varianter anges inte. 

De tycker inte att det finns några problem med lager av tomma lastpallar med motivationen att 

frekvensen av godsleveranser är så hög att några större mängder tomma pallar inte hinner 

byggas upp. 

Kostnaden för pallen specificeras ibland på fakturan. 
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Jakon A/S 

Anser inte att hanteringen av tomma lastpallar på byggplats är något problemområde. De 

tycker att den nuvarande hanteringen är miljövänlig. De slänger enbart trasiga pallar. De 

lämnar tillbaks lastpallar som det är pant på men säljer inte några pallar. De kan ha problem 

med lagring av tomma pallar på plats. Antalet pallar som försvinner per år har de ingen 

uppgift om. 

Peab A/S 

Anser inte att nuvarande hantering av tomma lastpallar på byggplats är något problemområde. 

De tycker att den nuvarande hanteringen är miljövänlig, med motiveringen att pallarna är 

gjorda av trä.  

Majoriteten av de leveranser som sker på pall är med EUR-pall. Av dessa går majoriteten i 

retur till leverantören i form av bytessystem där motsvarande antal tomma pallar lämnas i 

retur vid leverans. Det är en hög andel av pallarna som slängs på grund av att de är trasiga, 

men de slänger även pallar då de anser sig ha utrymmesproblem på grund av lager av tomma 

pallar.  

Hur stor andel pall som försvinner har de ingen uppfattning om. 

Jøra Bygg A/S 

Företaget upplever inte nuvarande hantering av tomma lastpallar som problematisk. De anser 

att hanteringen är miljövänlig. Majoriteten av de leveranser som sker på pall kommer på 

EUR-pall. Majoriteten av dessa går i retur till leverantören. 

Företaget slänger trasiga pallar men de uppskattar mängden trasig pall till endast 1% av totalt 

antal mottagna pallar. 

De anser inte att det uppstår någon platsbrist på grund av lager av tomma lastpallar. 

De har ingen uppfattning om hur stor andel som försvinner. 

6.4 Pallproducent 

Frågorna till pallföretagen ( bilaga 1 ) konstruerades med avseende på att få dels en 

uppfattning om hur mycket lastpallar av EUR-format som används i Norge respektive 

Danmark samt att få en uppfattning om deras inställning till begagnade pallar som har varit i 
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bruk i byggsektorn. En tilläggsfråga gällande eventuella fungerande retursystem i respektive 

land ställdes för att vi skulle få grundläggande information om strukturen på pallmarknaden. 

Stea Danmark 

Säljer 1500000st pallar/år. Fördelas på: 

 

Figur 10, Pallfördelning Stea Danmark 

De köper begagnade pallar från byggindustrin men anser inte att det finns några specifika 

problem kring dessa pallar. De anger inte några speciella retursystem mer än att det sker 

pallreturer internt mellan företag. 

Nordic emballage Danmark 

Säljer 1000000st pallar/år. Fördelas på: 

 

Figur 11, Pallfördelning Nordic emballage Danmark 

De köper inte begagnad pall från byggindustrin och anger att det inte finns något nationellt 

pallbytessystem men att det finns enskilda transportföretag som erbjuder pallutbyte till sina 

kunder. 
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Waba 

Företaget säljer cirka 6000000st pallar/år 

 

Figur 12 ,WABA fördelning 

Företaget köper inte pall från byggindustrin men från stora mataffärer, anledningen till det är 

att det inte finns så stor volym inom byggsektorn. De anger att det inte finns något nationellt 

pallbytessystem. 

Aven 

Säljer 45000/år fördelas på 

 

Figur 13 aven pallfördelning 

Företaget köper pall från Peab ungefär 3000st per år, och ser inga specifika problem i 

byggsektorn. Företaget anger att det inte finns något nationellt pallbytessystem. 

Pallfördelning 

EUR-Pall, hel

EUR-
Pall,halv

Engångspall
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7 Analys 

7.1 Norge 

7.1.1 EUR-pallanvändning 

Lastpallsproducenternas försäljning av lastpall av EUR-format ligger närmare 80 % av total 

försäljning. Detta speglas i pallkonsumenternas förbrukningssiffror där EUR-formaten står för 

mellan 70-80 % av användningen. EUR-formatet får anses väl inarbetat även inom 

byggsektorn i Norge.  

7.1.2 Pallhantering 

De företag som köper tillbaks pallar från byggindustrin upplever inte några specifika problem 

med dessa lastpallar. De företag som väljer att inte köpa tillbaks pallar hänvisar endast till för 

låga antal och inte till eventuella kvalitetsproblem med lastpallarna, men i vissa fall slängs 

dock lastpallar enbart av det skälet att det inte finns plats för dem på byggarbetsplats. Här 

finns en risk mot effektiv returhantering i att aktörerna i kedjan anser att det är för lågt antal 

pallar för att det skall vara intressant att ta dem i retur.  

7.1.3 Miljö 

Alla respondenter ansåg att den nuvarande hanteringen av lastpallar var miljövänlig, detta 

oavsett typ av lastpallar som användes, typ av/avsaknad av retursystem. Det faktum att pallar 

slängs på grund av utrymmesbrist eller att de är trasiga är inget som respondenterna 

reflekterar över men sett från miljöhierarkisynpunkt är återanvändning klart bättre än 

förbränning eller deponering så det bör beaktas. 

7.1.4 Befintliga retursystem 

Ingen av respondenterna har angett kännedom om något större rikstäckande retursystem utan 

det handlar om bytessystem mellan företag. Vad det handlar om är ett fungerande bytessystem 

av EUR-pall så som den ursprungliga tanken om EUR-pall systemet är uppbyggt, ett öppet 

bytessystem där pallen har ett värde och där det vid leverans av varor kan ske ett byte mot 

tomma pallar. Då pallarna har ett värde debiteras kunden för kostnaden vilken sedan räknas av 

om det sker ett utbyte av pallar. 

Analysen kring de drivkrafter som fínns för respondentföretagen kring de retursystem de är 

delaktiga i nuläget är inte lätt att göra. Det system som finns för EUR-pallen är på plats sedan 

50-talet och det är därför inte helt självklart att se det som den ekonomiska drivkraften skulle 
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vara främst. Miljö är visserligen något som nämns som ett positivt resultat av det befintliga 

systemet men det är leverantörerna som bestämmer lastbärarna i stor utsträckning. Corporate 

citizenship har inte tagits upp av något respondentföretag så den drivkraften kan uteslutas i 

dagsläget. 

7.1.5 Svinn 

Generellt har företagen inte skaffat sig någon uppfattning om hur mycket lastpallar som 

försvinner mer än att man kan ha en uppfattning om hur många man slänger då de är trasiga 

och i ett fall på grund av utrymmesbrist.  

7.1.6 Supplychain management 

Respondenterna upplever inte problem i nuläget. Huruvida det beror på att det faktiskt är 

problemfritt eller att frågan i sig är lågprioriterad är inte klarlagt. Vissa möjliggörare finns i 

form av vilja att dela med sig av information då vissa av leverantörerna specificerar kostnaden 

för lastpallen på fakturan. Hinder mot effektiv scm finns emellertid också då respondenter 

upplever problem i hanteringen av pallbytet då de upplever att saldot ofta är till leverantörens 

fördel eftersom de känner att de inte har kontroll, vilket är ett hinder för effektiv scm i form 

av otillräckliga informationsystem likväl som det kan ses som en brist på möjliggörare i form 

av att ledningens delaktighet inte finns. 

7.2 Danmark 

7.2.1 EUR-pallanvändning 

Försäljningen av lastpall av EUR-format ligger på mellan 60-70% av total försäljning. Här 

skiljer sig resultatet från respondentföretagens pallkonsumtion då det är en kraftig spridning 

på mellan 0 % till strax över 50 %. Sett ur nationell synpunkt är dock EUR-pallanvändning i 

majoritet. 

7.2.2 Pallhantering 

De företag som köper tillbaks begagnad pall från byggföretagen upplever inga problem som 

härrör specifikt från byggindustrin och de företag som anger att de inte köper pallar anger att 

de inte har behov av det. 

Diskussionen kring huruvida kvaliteten på lastpallen är ett problem är det endast ett 

byggföretag som har upplevt problem. De slänger dock inte pallarna utan säljer dem till 

reparatör. 
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Det är endast ett byggföretag som nämner problem kring administrationen och då handlar det 

om att hålla reda på pallsaldo, det vill säga att företaget lämnar rätt antal tomma pallar vid 

leverans av varor. Denna respondent trodde dock att det var till deras nackdel ekonomiskt. 

7.2.3 Miljö 

Alla respondenter med undantag av en ansåg att den nuvarande hanteringen av lastpallar var 

miljövänlig. Undantaget, ett byggföretag, ansåg visserligen inte att det var direkt felaktig 

hantering men de tyckte dock att det kunde förbättras genom att bygga ut retursystemet och 

genom att reparera pallar i högre utsträckning än i dagsläget. Sett ur avfallshierarkin så är det 

faktum att det sker reparation av trasiga lastpallar istället för kassation att föredra. Ett av 

respondentföretgen bränner upp uttjänta lastpallar för sin egen energiproduktion vilket är 

sämre än reparation och återanvändning.  

7.2.4 Befintliga retursystem 

Ingen av respondenterna har angett kännedom om något större rikstäckande retursystem utan 

det handlar om överenskommelser mellan enskilda företag. Vad som nämnts är att pallar av 

EUR-format går i retur så det handlar om det generella pantsystem som EUR-pallen är grund 

till, ett öppet bytessystem där pallen har ett värde och tomma pallar byts vid leverans av varor 

En leverantör har nämnt att de lägger en pantavgift på fakturan och krediterar sedan kunden 

lägre summa när de får tillbaks en pall. 

Den analys kring drivkrafter som avhandlades gällande Norge gäller även i Danmark, det är 

inte något som är klarlagt utan det går snarare att se det som att företagen lever med ett 

system som funnits länge utan att fundera kring varför.  

7.2.5 Svinn 

Även på den danska sidan har den genomsnittlige logistikchefen inte någon större uppfattning 

om hur många lastpallar som försvinner förutom hur mycket som slängs på grund av skada 

7.2.6 Supplychain management 

Det finns möjliggörare i form av vilja att dela med sig av information då det i några fall hos 

leverantör specificeras kostnad för lastpall på fakturan. I det fallet där företaget lägger en pant 

på fakturan som sedan krediteras kunden i form av en lägre summa kan ses som en brist på 

fördelning av risker och vinster och är i så fall ett hinder. 

Det låga intresset hos respondenterna ger vid handen att det finns en brist på delaktighet hos 

ledningen i denna fråga och det är även detta ett hinder för effektiv scm. 
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8 Slutsatser 

Vårt syfte var att utreda förutsättningarna för att införa retursystem byggpall i Norge och 

Danmark. Vi valde att formulera detta i fyra frågeställningar; Används EUR-pall i hög grad i 

nuläget? Anser branschföreträdarna att hanteringen av lastpallar är problematisk? Ser de sin 

egen hantering som miljövänlig? Finns redan fungerande retursystem för lastpall på 

marknaden? Detta mot bakgrunden till uppkomsten av systemet i Sverige. 

Rapportens slutsats är att användningen av EUR-pall i både Danmark och Norge är utbredd 

med vissa undantag och pantsystemet för EUR-pall fungerar som det var tänkt, det vill säga 

pallen har ett värde så den slängs inte utan leverantörerna tar den i retur och det förs pallsaldo 

som är svåra för byggföretagen att ha kontroll över. 

Retursystem byggpall bygger på EUR-pall så den förutsättningen kan anses vara uppfylld. 

Ett grundläggande rekvisit med tanke på det scm-perspektiv som bör anläggas i frågan är 

inställningen till området och då respondenterna i dagsläget tycker att hanteringen är 

miljövänlig samt att majoriteten ser på den som oproblematisk, kan inte drivkrafter för ett nytt 

system ses som uppfyllda. 

Den kanske främsta slutsatsen ligger något implicit i undersökningen då det gäller inställning. 

Helt i linje med tidigare forskning så visar även denna uppsats på att frågan om retursystem är 

lågprioriterad. Bristen på delaktighet är ett hinder för effektiv supply chain management och 

slutsatsen blir att det försämrar förutsättningarna för att implementera ett för byggsektorn 

nordiskt gemensamt retursystem för lastpall. 
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9 Rekommendationer 

Då vår undersökning har försökt att täcka in ett stort område på kort tid finns mycket att 

fortsätta undersöka. Den grundläggande förutsättningen gällande användningen av EUR-pall 

får anses uppfylld men då svinn är en viktig faktor och frågan inte kunde besvaras i denna 

uppsats bör den fokuseras på. Förslagsvis genom fallstudie av något byggföretag där man 

genom observationer kan komma närmare logistiken på byggarbetsplatsen.  

En viktig punkt är det faktum att eventuell utvidgning av systemet sträcker sig över 

nationsgränserna vilket innebär att man bör ta i beaktande kulturella skillnader som, vad 

gäller nordiska länder, tenderar att underskattas i många fall. 

Vidare har det här arbetet inte behandlat kostnader så det är något som belysas. 

Hur hög andelen export/import av byggvaror mellan de nordiska länderna är kan ge svar på 

flödet av lastbärare mellan länderna. 

En viktig punkt som inte har behandlats i uppsatsen rör attityder kring ett gemensamt 

retursystem inom norden. Ur scm-perspektiv så bör attityderna hos företagsledningarna fångas 

in. 
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10 Avslutande diskussion 

Det finns ett mycket viktigt resultat som kan skönjas. Det gäller inställningen till frågan om 

returlogistik och den får anses som lågprioriterad bland deltagande företagen, vilket ligger 

helt i linje med tidigare undersökningar som refereras till i litteraturen. Detta märks inte 

enbart i attityden kring frågan utan kan skönjas i den brist på detaljkunskap som den 

genomsnittlige logistikchefen i byggföretagen har uppvisat. 

En markant skillnad mellan Danmark/Norge och situationen i Sverige är den att i Sverige så 

var det byggsektorn själv som var initiativtagare till Retursystem Byggpall för att lösa de 

problem som branschen upplevt. Den här uppsatsen har inte funnit att branschföreträdarna i 

Norge och Danmark upplever situationen på samma sätt vilket kan ge ett större motstånd till 

förändring och man bör fundera på vilka drivkrafter som skall vara motivationsbärare i 

fortsatta diskussioner. 

Miljöfrågorna får ett allt större inflytande över besluten i dagens företag och kan vara en 

drivkraft till förändring. Det ser dock ut som att dagens hantering och retur av lastpallar 

fungerar och med tanke på att företag alltid är intresserade av att skära i sina kostnader är det 

möjligtvis så att den drivkraft som skall fokuseras är den ekonomiska. Visar man på att det 

går att tjäna pengar på införandet av ett nordiskt gemensamt retursystem så säljer man nog in 

det bättre än att välja miljöargument när aktörerna redan ser hanteringen som miljövänlig. 
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Bilaga 1 

Enkät/intervjuunderlag 

Byggföretag 

1 Do you regard the current handling of pallets at construction sites as problematic? 

2 If the answer is yes on question nr1 what kind of improvements do you consider 

important? 

3 Do you regard the current pallet handling as environmentally durable? 

4 If the answer is no on question nr 3, how can you improve it? 

5 Do your suppliers specify the cost of the pallet on the invoice? 

6 How do you handle the empty pallets at the construction site after receiving and 

unloading the goods? (estimate as percentage of total) 

 Pallets are disposed of     

 Returned  to sender 

 Sold to other 

 Other: 

7 If you sell the used pallets, is the state of the pallet discussed with buyer? 

8 If answer is yes on question nr 7, how many pallets per year are not accepted and 

therefore have to be disposed of? 

9 Do you have any problems on site due to storage of empty pallets? 

10 How many pallets disappear per year? And for what reason? 

11 Do you know of any pallet return system (regardless of line of business)? 

Grossist 

1 How many pallets do you use per year? 

2 What type of pallets? (each pallet-type percentage of total usage) 

 EUR-pallet  1200x800 (EPAL) 

 EUR-pallet  600x800 

 Disposable pallet 

 Other type of pallet 

3 Do you regard the current pallet handling as environmentally durable? 

4 If the answer is no on question nr 3, how can you improve it? 

5 Do you rent any pallets (CHEP, pool-system etc)? 
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6 Do you buy any used pallets from construction sites ? 

7 If yes on question nr6, how many per year? 

8 If no on question nr6, what are the reasons? 

9 Do you specify the cost of pallet on your invoice to the customer? 

10 Do you know of any pallet return system (regardless of line of business)? 

Materialproducent 

1 How many pallets do you use per year? 

2 What type of pallets? (estimate as percentage of total) 

 EUR-pallet  1200x800 

 EUR-pallet  600x800 

 Disposable pallet 

 Other type of pallet 

3 Do you regard the current pallet handling as environmentally durable? 

4 If the answer is no on question nr 3, how can you improve it? 

5 Do you rent any pallets (CHEP, pool-system etc)? 

6 Do you buy any used pallets from construction sites ? 

7 Do you buy any used pallets from wholesaler? 

8 If yes on question nr6, how many per year? 

9 If no on question nr6, what are the reasons? 

10 Do you specify the cost of pallet on your invoice to the customer? 

11 Do you know of any pallet return system (regardless of line of business)? 

12 Do you export to Sweden, Norway and/or Finland and if so how big is the share of 

total turnover for each country? 

Lastpallsproducent 

1 How many pallets do you sell per year? 

2 What type of pallets?(estimate of share of total) 

 EUR-pallet 1200x800  % 

 EUR-pallet 600x800    

 Disposable pallet 

 Other 

3 Do you buy any used pallets from construction companies? 

4 If yes on question nr 3, is there any specific problems regarding this sector? 
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5 If yes on question nr 4, what are these problems? 

6 What type of pallet return systems exist in Denmark (the likes of Norsk lastbärerpool 

and PöS in Norway and Sweden for example)? 

 

 


